


ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΝΕΚΡΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 

Αί εκ των Βυζαντινών συγγραφέων και των Βυζαντινών καθ’ ολου 
κειμένων μαρτυρίαι, αι άναφερόμεναι εις τά έθιμα τής ταφής, είναι, ευτυ¬ 

χώς, άρκοΰσαι, διασαφηνίζουσαι πολλά σημεία του λίαν ενδιαφέροντος 
τούτου κεφαλαίου τοΰ ιδιωτικού βίου των μεσαιωνικών ημών προγόνων, 

Ό ερευνητής όντως ό μέλλον μέ τδ θέμα αυτό ν’ άσχοληθή θά δυνηθή 
χρήσιμον ν’ άρυσθή υλικόν χρησιμοποιούν τούς διαφόρους λόγους των πα- 

τέροιν τής εκκλησίας, κα'ι ιδία τούς περί πένθους και εις τούς κεκοιμημέ- 

νους, κατόπιν τάς κατά διαφόρους αιώνας τής Βυζαντινής περιόδου γρα- 

φείσας μονφδίας και παραμυθητικάς έπιστολάς προς τούς πενθοΰντας, 

τούς επιταφίους λόγους, τάς διαθήκας, τάς υπό των Βυζαντινών ιστορι¬ 

κών και χρονογράφων παρεχομένας πληροφορίας, καί δή των συγγραφέων 
εκκλησιαστικών ιστοριών, τά επιγράμματα, τά Βυζαντινά ποιήματα καί 

μυθιστορήματα, τά ονειροκριτικά βιβλία, εις τά περί νεκρών καί θανάτου 
καί ταφής κεφάλαια, καί τούς Βυζαντινούς νόμους, τούς ιερούς κανόνας 
καί τά εις αυτούς σχόλια των ερμηνευτών. 

Εις τάνωτέρω, φυσικά, πρέπει νά προστεθώσι καίΡ είδικαί περί τοΰ 
θέματος μονογραφίαι, ως λ. χ. είναι ή Ψευδοδιονυσίου τοΰ Αρεοπαγίτου 
«περί τών επί τοις κεκοιμημένοις τελουμένων» 1 * καί ή τοΰ Συμεών Θεσ¬ 

σαλονίκης «περί τοΰ τέλους ημών καί τής ίεράς τάξεως τής κηδείας» 3 *. 

Ταΰτα γενικώς ως προς τάς αμέσους πηγάς’ εννοείται δτι θαυμαστόν 
δσον βοηθεΐ καί ή χρήσις τών εμμέσων τοιοΰτων, οιον τών έργων τέχνης 
καθ’ δλου, τοιχογραφιών, μικρογραφιών, γλυπτών, επιτύμβιων λίθων, ευρη¬ 

μάτων εν τάφοις, σαρκοφάγων καί τών τοιούτιυν. Επειδή ό μεσαιωνι¬ 

κός ημών βίος μεταξύ τοΰ αρχαίου Ελληνικού καί τοΰ σημερινού κείμε¬ 

νος φυσικόν είναι μετ’ άμφοτέρων νά συνδέεται, εκείνου μέν πολλά έθιμα 
διατηρών, τούτου δέ την αρχήν πολλών έρμηνεύων, διά τούτο εύπρόσδε- 

κτον καί λίαν ωφέλιμον βοήθημα θά ήτο ή χρησιμοποίησις καί γνώσις άφ5 

ενός μέν τών αρχαίων Ελληνικών περί τήν ταφήν εθίμων, άφ’ ετέρου δέ 
τών Νεοελληνικών, τών καί άμεσοίτερον προς τά Βυζαντινά συνδεόμενων. 

Ό γραφών λοιπόν περί τών Βυζαντινών νεκρικών εθίμων, πλήν τών 
έργων τών πραγματευόμενων περί τοΰ ιδιωτικού βίου τών αρχαίων Ελλή¬ 

νων, πρέπει νά λάβη ύπ’οψιν καί τά εις τήν ταφήν τών νεωτέρων “Ελλή¬ 

νων άναφερόμενα, ιδιαιτέρως δέ τάς μελέτας τοΰ Νικολάου Πολίτου «τά 
πατά τήν τελευτήν» 3 καί «τό εθιμον τής θραύσεως αγγείο;»ν κατά τήν 

1 Μ ί £ π ε, Ρ. Ο. 3. 532 έξ. 
3 Μ ί ^ η 6, Ρ. Ο. 155. 668 έξ. 

3 Νϋν εύρηται δημοσιευμένη έν τφ 3φ τόμω τών λαογραφικών σύμμεικτων 
του σελ. 323 έξ. 
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Φαίδωνος I. Κουκουλέ 

κηδείαν» ή ώς καί του Β. δοΐιηιΐάζ, Το*6η£εί>Γ&ιιο1ΐ6 αηά Οι-αβετΜ- 

ϋυ.5 ίπΊ Ιιεηΐίσεη Οπεείιεηΐίΐηά8. Χρησιμώτατα προς τοΰτοις βοηθήμα¬ 

τα θά είναι άφ’ ενός μέν τό έργου τοΰ Δ. Πετρακάκου Όΐ& Τοΐειι ΐπι 
Κβοΐιί;, άφ' ετέρου δέ ή μελέτη τοΰ Κωνσταντίνου Καλλινίκου «ή φρον- 

τις των νεκρών εν τφ Χριστιανισμό)» 1 * 3 και τό περί ταφής κεφάλαιον εν 
τή μελέτη μου τή έπιγραφομένη «συμβολή εις την Κρητικήν λαογραφίαν 
επί Βενετοκρατίας» 4. "Ας προστεθή τέλος δτι μέ τον τρόπον τής έκδη- 

λώσεως τοΰ πένθους παρά Βυζαντινοΐς άσχολεΐται μικρά μου μελέτη 
τίτλον φέρουσα «έπιβίιοσις εθίμων τινών περί τήν ταφήν» καί δημοσιευ- 

θεϊσα εν τφ Ήμερολογίτρ τής Μεγάλης Ελλάδος τοΰ 1929 (σελ. 369 εξ.) 

Ειπον άρχόμενος τοΰ λόγου δτι αί διά τό θέμα πηγαί είναι άρκοϋ- 

σαι* δέν πρέπει §ν τοΰτοις ν’άποσιωπηθή δτι αί ΰπ’αυτών παρεχόμενοι 
πληροφορίαι άφίνουσι πολλά τά κενά, ώς δεικνύει ή μελέτη τών Νεοελ¬ 

ληνικών νεκρικών εθίμων. Πόσα λ. χ. άγνοοΰμεν ακόμη περί τών προλή¬ 

ψεων τών Βυζαντινών τών σχετικών μέ τήν ταφήν καί τους νεκρούς! 

1 ι 
ΟΙ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ 

Καί εις άλλας περιστάσεις καί προ πάντων όταν τις ασθενών άντε- 

λαμβάνετο δτι ή κατάστασίς του ήτο σοβαρά, έσπευδεν, άν είχε περιου¬ 

σίαν προς διάθεσιν, νά καλέση συμβολαιογράφον προς σύνταξιν τής δια¬ 

θήκης του, ήτις εκαλείτο διάταξις, παρόντων καί μαρτύρων. Επειδή δ1 

ήτο πιθανόν οί μέλλοντες κληρονόμοι νά ζητήσωσι τήν άκύρωσιν αυ¬ 

τής, καί δι’ άλλους λόγους καί δι’ άνοιαν τοΰ διαθέτου, διά τοϋτο έκρίνετο 
άναγκαΐον, ΐνα έν αρχή τοΰ συντασσομένου εγγράφου δηλώνεται δτι σί¬ 

τος ποιείται τήν διάθεσιν τής περιουσίας του «νοών καί φρονών» ή 
«έρρωμένφ τφ νοι καί τφ λογισμφ» ή «τον νουν καί τάς φρένας σώας, 

υγιείς καί Ιρρωμένας έχων» ή «κύριος τοΰ ίδιου λογισμού καθιστάμενος 

1 Καί αΰτη έδημοσιεύθη έν τφ 2ψ τόμφ τών λαογραφικών σύμμεικτων του 

σελ. 268 έξ. 
3 *Έπιθι Ατοΐιΐν ίίϊτ Κθ1ί§ΐοιΐ3\νίβ5βη3θ1ιεΓΐ:, τόμ. 24. 281 έξ. καί 25. 52 έξ. 

3 Έδημοσιεύθη έν τφ «Εκκλησιαστικά Κύρυκι», τόμφ 4φ, σελ. 200—205, 

240- 245, 280—285, 358—363 καί 395—399. 

4 "Ιδ. Επετηρίδα Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 3. 2δ - 34. 

ό Τίνας πηγάς καί βοηθήματα πρέπει νά χρησιμοποιήοη 6 μέλλον νά γράψη 

περί τών Ιθίμων τής ταφής παρά Βυζαντινοΐς, ώς καί τινα είλ'αι τά κεντρικά, ση¬ 

μεία, άτι να δέον νά πραγματευθή ουτος, διέλαβον έν ανακοινώσει μου, γενομένη 

ενώπιον τών συνέδρων τοΰ Δ' διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ συνέδριου τής Σόφιας 

καί δημοσιευθείση έν τφ Θ'τόμφ τοΰ Βαίΐβΐϊη άε ΙΊηδίίίαί: ατοΐιέοΐο^ϊησβ όιιΙξ&Γβ, 

σελ. 238—241. 

καί τάς φρένας ερρωμένας καί σφας έχων», διατυπιοσις, ητις γνωστή 
οΰσα ήδη έκ τών έν τοΐς παπύροις διαθηκών \ συνεχίσθη καί κατά τούς 
πρώτους αιώνας τής Χριστιανικής περιόδου καί μετέπειτα δέ, ως εκ των 
σχετικών πληροφοριών3 καί τών εγγράφουν μανθάνομεν 3, διατηρούμενη 

καί μέχρι σήμερον ακόμη1. 
Έξακολουθούσης τής έπιδεινώσεως τής καταστάσεως τοΰ ασθενούς» 

έπάναγκες έθεωρεΐτο, ΐνα ούτος καλέση ιερέα καί έξομολογηθή, μετα- 

λάβη δέ καί τών άχράντων μυστηρίων0, τήν συστασιν μάλιστα ταύτην 
έκαμνε πολλάκις καί ό ιατρός, οπότε έπηκολούθουν θρήνοι καί κοπετοί 
τών οικείων, τής εισόδου τοΰ ίερέως θεωρούμενης οος προαγγέλου τοΰ 
μέλλοντος θανάτου6, ον άλλους, κατά τάς δημώδεις προλήψεις, προανήγ- 

γελλε καί δ υπέρ τήν στέγην τοΰ οΐκου κρωγμός κοράκων7. 

1 Βλ. τήν Άριστοτέλους Αθηναίων πολιτείαν, κεφ. 35 καί τάς 

σχετικάς παρατηρήσεις τοΰ Κβηγοϊΐ. 
5 Διά τοϋτο καί προτάιτουσι (τών διαθηκών) ταυτί τά ρήματα, λέγοντες, δτι 

ζών καί φρονών καί ύγιαίνων έπισκήπτω περί τών έμαυτοϋ' Χρυσόστο- 

μ ο ς. Ρ. Ο- 60. 24. Ρ 
3 Τ Γ ί Π ο 6 6 Γ ε, 8>·Πα5α3, 229. 306, 246. 333. Ο η 3 ε, I άϊρίοηη, V, 351., 

ι Ό Χρυσόστομος (Ρ.Ο. 59.467) κατά τήν περίστασιν ταύτην προέ- 

τρεπε τούς οικείους τοΰ μελλοθανάτου νά τοΰ συνιστοΰν «τοΐς δεομένοις τι καταλι- 

μπάνειν». 
ό Κατά τον ΙΕ' έτι αΙώνα δ Γεωργηλας έν τφ θανατικώ της Ροδου 

(στίχ. 601. XV α £ η β γ, Θ&ΐ'ω,ϊηΕ Ογλεοε ηιβάπ Εβνί, στ. 51) επαινεί έκείνους, 

οΐτινες άπέθανον 

ξαγορευμένοι εύμορφα, έτι κοινωνημένοι. 

Είπε δέ καί ό Θεσσαλονίκης Σ υ μ ε ώ ν (Ρ. Ο. 155. 673): «ό προς τό 

τέλος τοίνυν έξομολογείσθοη μετανοείτω, περί πάντων έτοιμαζέσθω». Κατά Νομο- 

κάνονα τοΰ ΙΣΤ'. αΐώνος (παρά Β. Β αγία κάκτο. κεφ. 593) ώφειλον οί συγγενείς 

τοΰ άποθανόντος χωρίς νά κοινωνήση νά κάμνουν δΓ αυτόν λειτουργίας και έλεη- 

μοσΰνας, προς τιμωρίαν των δέ, διά τήν αμέλειαν των, νά μή κοινωνήσουν επί διε¬ 

τίαν. κάμνοντες ήμερησίως εκατόν μετάνοιας. 

ά Χρυσόστομος, Ρ.Ο. 60.25. Βλ. καί Ν. Πολίτου, Λαογραφι- 

καί ενδείξεις έν τφ Α'. καί Βλ κατηχητικά» τοΰ Χρυσοστόμου (Λαογραφίας 8. 10) 

Τ ε ίσ 1. ΒαείΕΐΙιΒ οραδο. 303. 54. Κατά τον Θεσσαλονίκης Συμεών (’ Ενθ5 άν. 

155.672). πολλοί άσθενοΰντες έφοβοΰντο νά κοινωνήσωσι «μή κοτε άποθάνωσι». 

7 Ό Μιχαήλ Γλύκας έν τοΐς στίχοις του (στίχ. 20 Κ6§ΤΕηά) λέγει : 

τό λέγουσιν οί χωρικοί καί λόγος ό δημώδης, 

δταν ό κόραξ πούπετα καθίση καί φωνάξη 

έκεΐ σημαίνει θάνατον καί χωρισμόν ανθρώπων, 

καί πάλιν ό αύτός (στίχ. 42) : 

ό κόραξ δ κακόφημος, ό κήρυξ τοΰ θανάτου. 

Τήν δεισιδαιμονίαν ταύτην ύπαινισσόμενος καί ό Βαλσαμών λέγει, έρμη- 
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Ο! συγγενείς, εφ’ δσον ό προσφιλής των μελλοθάνατος ήσθάνετο, 

συνείθιζον νά περικυκλώνωσιν αυτόν, νά περιπτύσσωνται τάς χεΐράς του, 

νά φιλώσι τό στόμα και νά άκούίοσι τούς τελευταίους λόγους καί τάς τε¬ 

λευταίας του θελήσεις και εύχάς1, ακριβώς ως καί οί αρχαίοι "Ελληνες 
επραττον ήδη επί Όμηρου, ώς δηλοΐ ό ποιητής παριστάνων έν τή Ίλιάδι 
(Ω. 743) την Άνδρομάχην τά έξης μετά παραπόνου λέγουσαν προς τον 
νεκρόν "Εκτορα : 

ουδέ τί μοι είπες πυκινόν έπος ούτε κεν αίεί 
μεμνήμην νύκταςτε καί ήματα δακρυχέουσα. 

Όταν πλέον ό ασθενής ήρχιζε νά χάνη τάς αισθήσεις του καί αί 
τελευταΐαι στιγμαί ήγγιζον, τότε έλεγον οτι ούτος «κεϊται εις τά τού 
.^.δου ζυγά» 3 μεταχειριζόμενοι εικόνα ύπενθυμίζουσαν τήν Όμηρικήν 
ζυγοστασίαν καί τήν φράσιν «δέρκεσθαι φως επί σμικράς ροπής» 3. 

Πόσον δ’ή ανωτέρω φράσις, τήν οποίαν ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 
χαρακτηρίζει ως τής καθωμιλημένης γλώσσης, ήτο διαδεδομένη, δηλοϋται 
καί έκ τοϋ δτι καί σήμερον ακόμη περιφέρεται αύτη. Ούτως έν Ήπείρφ 
περί τού πνέοντος' τά λοίσθια λέγουσιν δτι «είναι ’ς τό ζύγι», έν Κυθή- 

ροις δτι είναι «έζυγος» °, έν Σισανίοο δτι «βαραίνει από τό ένα μέρος ή 
παλαντζα», έν Σηλυβρία καί Στενημάχιρ δτι «είναι ’ς τά δύο» καί έν Πόν¬ 

τοι) οτι «είναι ’ς τά δίχωτα». 

Ή αγωνία τοΰ θανάτου έδηλούτο διά τού ψ υ χ ο μ α χ ε ΐ ν τότε 
δ επιστευετο, κατ' άντίληψιν Χριστιανικήν, έχουσαν τήν αρχήν της εις 
τούς Ελληνικούς καί Ρωμαϊκούς χρόνους 7, δτι δ μελλοθάνατος έβλεπε ή 

νεύων τον 65ον κανόνα της έν Τρούλλω συνόδου : «γένοιτο δέ καί τάς από των 

κορωνών καί κοράκων καί των λοιπών αγρίων ζώων οίωνοσκοπίας καταργηθήναι». 

Σημειωθήτω δ’δτι τήν δεισιδαιμονίαν ταύτην είχον καί οί αρχαίοι "Ελληνες (Β. 

5 ο Η ιη ϊ <ϊ Ε Ενθ’αν. Ατοίιίν, 24.282), πάγκοινος δ’ είναι καί σήμερον παρά τφ 

λαφ· οστις πιστεύει δτι, όταν κόραξ ή κλαψοπούλλι ή νεκροπούλλι καθίση επί τής 

στέγης οικίας τινύς, εκεί θά συμβή θάνατος. 

1 Χρυσόστομος, Ρ.Ο. 52, 592, 62. 242· τοΰ α ύ τ ο ϋ. Ρ. Ο. 56. 567, 

Διγενοΰς Ακρίτα, λόγ. Ζ'. 136 εξ. (Κε§;ΓΕηά). 

2 Ευσταθίου, ΓΓαρεκβ. 699. 42. 

3 Πβ. τήν έν Σχωριάδες τής Ηπείρου κατάραν : «κακή ροπή νά σοϋ ’ρθη». 

4 Ευσταθίου, Παρεκβ. "Ενθ’ άν. 

8 ’Έπιθι Πανδώρας τόμ. 12, σ. 478. 

®Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Έλεήμο- 

νος 52.20 (Οεΐζβτ). Η θ «? η ε 1 ί η Ρ ε τη ο I, Ροεπαεδ Ρτοάτοπαΐςπεδ, III 343 

καί πολλαχοΰ αλλαχού. 

7 Β. 8 ο ύ ηι ί ά ϊ, ΤοΙ;β«ίί66ι-&ΐίθ1ΐ6, ΑπΛίν, 24. 285. 
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τον φύλακα του άγγελον, δστις καί θά παρελάμβανε τήν ψυχήν του1, ή 

καί πλείονας αγγέλους 2. 3 
Ό άποθανοόν τέλος ελεγον εύφημιστικώς δτι άπεμερίμνησεν , άπηλ- 

λάγη δήλα δή των μερίμνων ή δτι «έςέβη ή ψυχή του» 1 η οτι «απήλθε 
προς τούς πολλούς ή τούς πλείονας»0, ήτις τελευταία φράσις ήτο, φαί¬ 

νεται, καί παλαιό τέρα, άφ’ ού ό Πλούταρχος έν τω βίο) τού Σύλλα (14.460) 

λέγει δτι «έγκώμιόν τε των παλαιών Αθηναίων υπειπών έφη χαρίζεσθαι 

πολλοΐς μέν ολίγους, ζώντας δέ τεθνηκόσιν». 
Έπερχομένου τοϋ θανάτου, δστις εκαλείτο καί ΰανη& καί έξοδος ' 

καί επί τό εύφημότερον κοίμηοις*, καί τοϋ άπελθόντος γενομένου μα¬ 

καρίτου, πρώτιστον ευσεβές καθήκον έθεώρουν οί συγγενείς νά τοϋ κλεί- 

σουν τούς οφθαλμούς καί τό στόμα «καθαιρεΐν οφθαλμούς καί συγ- 

κλείειν στόμα» 9, συνεχίζοντες συνήθειαν παλαιάν, μνημονευομένην ήδη 

εν τή Όδυσσεία (λ. 424), ένθα περί τής Κλυταιμήστρας λέγει δ Αγα¬ 

μέμνων : 

ή δέ κυνώπις νοσφίσατ’ ουδέ μοι έτλη ίόντι περ εις Άΐδαο 
χερσί κατ’ οφθαλμούς έλέειν συν τε στόμ’ ερεΐσριι10 

ι X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 62. 317. Άχιλληΐς 4325 Ε (Ηβδδβΐΐη^)· 2α- 

χ λ ί κ η, Γραφαί καί στίχοι καί έρμηνειαι έτι καί αφηγήσεις στίχ. 317. 

2 Κ α γ 1: ζ—Ό γ ε χ 1, ΜίοΗΕοΙίδ Ρβείΐί, δοπρΕι πιϊιιογε, 1. 215. 7. Ν ι κ ή τ α 

X ω V I ά τ ο υ, Χρον. Διήγ. 11-6. Ό Μ ι χ α ή λ Γ λ υ κ ά ς, εν τοΐς στίχοις 

του {στίχ. 125) παριστάνων τόν άπό τής ξηράς βλέποντα κινδύνευαν πλοΐον λεγει : 

• εσύ λέγεις άϊλλοίμονον κι’ εκεί θωρουν αγγέλους. 

Καί εις τό μεταγενέστεοον περί ξενιτείας ποίημα λέγεται οτι οί άγγελοι παίρ¬ 

νουν τοΰ νεκρού τήν ψυχήν {στίχ. 92. 328 . 526. ε - η 6 γ, 0*ηηίηα Ογεοοε ηιε- 

άίί εονί σελ. 206. 219.) ( ο , 
3 Ε ύ σ·τ α θ ί ο υ, Παρεκβ. 821.37, άπομερμηοίζειν.και η κοινή γλωσ¬ 

σά έντεΰθεν ίσως λαβοΰσα λέγει άπομεριμνάν τό θνήσκειν. 

4 Άχιλληΐς 1712 Ν καί 1325 Ε (ΗβΒΒοΗηκ). 

δ Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 59.366. Ευσταθίου, Παρεκβ. 593.28. Τ ε- 

ίοΐ Ειΐ3(:3.11ιϋ οριίΒΟ. 280.71. 
0 Τ γ ί η ο Ιι β γ ε, δγΐΐ. 97.75. Ο η β ε, I άχρίοηιί 16.679. Θεόδωρου 

Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα, Ε. 386, ΣΤ 417. 

7Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 651. 6. 

8 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 54.577. Έ π ι φ α ν ί ο υ, Περί πίστεως 2141. 

Πβ Β. ΡβίΓαΙεαΙτοΒ, Οϊβ Τοίβα ίπι Κεοάί;, σ. 123. 124. 

9 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 51. 62. Παλλαδίου, Διάλογος ιστορικός 

Ρ. Ο. 47. 71. Ε ύ σ ε β ί ο υ, Έκκλ. Ίστορ. 7. 22. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π ρο δ ρ ό - 

μ ο υ, Στίχοι μονφδικοί (Βοΐδδοπαάε, ΑπεοάοίΕ Νονα. σ. 383, στίχ. 297 εξ). Μ ι- 

γ α ή λ Ά κ ο μ ι ν ά τ ο υ, Μονφδία είς τόν Θεσσαλονίκης Ευστάθιον, (1. 302. 3 

Λάμπρου). Βλ. καί τοΰ αύτου (2. 182. 13). Νικηφόρου Β λ ε μ μ ύ δ ο υ, Δι- 

ήγησις μερική, κεφ. 33 σ. 32.9 (ΗεΪΒβιΛεΓ^). _ ..... 
1» Ι^βΓίηΕηιι’ε-ΒΙϋιηιηοΓ, ΕεΗΓόαοά άετ ^πβο!ιΪ3θΕβη Αηά^αιΙ&ίβπ ϋ, 
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I 
.( 

5 

3 
ί 

καί πάγκοινον δέ παρά τοΐς νεωτέροις Έλλησι, παρ’ οϊς συνηθεστάτη ή 
ευχή «ό Θεός νά μ? αξίωση νά μου κλείσης τά μάτια μου». 

Εκαλείτο δέ τό κλείειν τούς οφθαλμούς καλνπτειν ι, ρήμα, δπερ καί 
σήμερον δημωδώς περιφέρεται παρά τοΐς νεωτέροις "Ελλησι, παρ’ οίς | 

συνήθης καί ή κατάρα «χέρι νά μή βρεθή νά σέ κάλυψη»2. 
\\ 

Η ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ 

Τό κλείσιμον των οφθαλμών καί τού στόματος έπηκολούθει τό δυσ¬ 

τυχές λουτρόν, ή πλΰσις δήλα δή τού νεκρού είτε δι’ ύδατος είτε καί δι’ 

αρωματισμένου οίνου, κατ’ έθιμον, δπερ είχον καί οι Ιουδαίοι», καί δπερ 
αρχικώς προς κάθαρσιν τού μεμολυσμένου θεωρούμενου νεκρού έγίνετο. 

Συμεών δ Θεσσαλονίκης κατά τον ΙΕλ αιώνα περί τής περιστολής των 
νεκρών αρχιερέων, ιερέα)ν καί μοναχών ομιλούν, λέγει δτι τό σώμα αυτών, 

μετά την έκπνοήν, έπλΰνετο δι’ απλού ύδατος' διά σπόγγου σταυροειδώς 
κατά τό μέτωπον, τούς οφθαλμούς, τά χείλη τό στήθος, τά γόνατα καί 
τάς χεΐρας '1, παλ,αιόν δ’ εθιμον ήτο έν Αλεξάνδρειά, ΐνα οί άποθνήσκον- .1 

τες αρχιερείς καί ιερείς καί άλλοι τινές, προ τού ενταφιασμού, χρίωνται 
διά μύρου. Ήρωτήθη μάλιστα κατά τον ΙΒ'. αιώνα ό Βαλσαμών, άν επι¬ 

τρέπεται τό τοιοΰτον, ούτος δ’ άπήντησεν δτι οί ούτως ένταφιάζοντες 
είναι μεγάλης κολάσεως άξιοι, διότι ούτω πράττοντες, είναι, ώς νά βα- 

πτίζωσι δίς τον άπελθόντα, δπερ άτοπον δ. | 

Ό Λουκιανός έν τφ περί πένθους συγγραμματίω του (κεφ. 11) λέ¬ 

γει δτι οί σύγχρονοί του, μετά την λούσιν, εχριον τον νεκρόν «μύρφ τω 
καλλίστορ», ή συνήθεια δ’ αύτη, ήτις ήτο καί Εβραϊκή6, έξηκολούθησε 

τόμ. 4.362. X α ρ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον περί τοΰ ιδιωτικού βίου των 

αρχαίων Ελλήνων, 2.363.364. Ν. Πολίτου, Τά κατά την τελευτήν (Ααογρα- 

φικά σύμμεικτα 3. 325—26) 

1 Ί ω ά ν ν ο υ Κ α μ ε ν ι ά τ ο υ, Είς την άλωσιν τής Θεσσαλονίκης (Οί 

συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 548.5). Διήγησις τοΰ Διγενή λόγ. Ζ'. 139 (Εε^ταπά). 

3 I. Π ρ ω τ ο δ ί κ ο υ, ΙΙερί τής παρ’ ήμΐν ταφής σ. 11. 19. Διά ττ',ς καλύ- 

ι|ιεως των οφθαλμών, κατά τούς λαογράφους, εμποδίζεται ό νεκρός νά έπανεύρη ] 

την πρός τόν κόσμον τούτον οδόν. IV. Ο ι ! α π <3, Όίο νοτοΙιηδΒΐοΙιεη ύαΙΠεοΙαπ 

Τοίβη^β5ι*3.αο1ΐ6 (ΑτοΗΐν £Λγ Κ,βΐΐ^ίοηεινίδδβηεοΐΐίΐίί, 1914, σ. 496—7. 

3 Κ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ, 'Η φροντίς των νεκρών έν τφ Χριστιανισμφ (Έκ- 4 

κλησιαστικός Κήρυξ, 4. 201. 202). | 

4 Συμεών Θεσσαλονίκης, ’Ένθ’ άν. Ρ. Ο. 155. 676. Σήμερον έν 

Άνασελίτστ) τόν νεκρόν τοΰ ίερέως έπαλείφουσι δι3 ελαίου, μετά δέ την έπάλει- 1 

ψιν δεν επιτρέπεται νά τόν έγγίσουν λαϊκοί. 2 π. Σ υ γ κ ο λ λ ί τ ο υ, Ό νεκρός 

εις την Άνασελίτσα (Λαογραφ. 11. 404). 

0 Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα των θείων καί Ιερών κανόνων, 4. 4-67. 

6 Πβ. τά τοΰ μυρίσματος τοΰ άποκαθηλωθέντος Κυρίου υπό Νικοδήμου καί 
τά τών Μυροφόρων μύρα, \ 

καί κατά τούς παλαιοτέρους Χριστιανικούς αιώνας, ως δεικνύουσι τά α¬ 

γιολογικά κείμενα 1 καί μετέπειτα δέ. Ούτω Κ λήμης δ Άλεξανδρεύς βέ¬ 

βαιοί δτι εμυρίζοντο οί νεκροί, ό αυτός δ’ δμιλεΐ διά τάς κατά τάς κη¬ 

δείας ύπερμέτρους χρίσεις τών μύρων 3, άφ’ ετέρου τά αγιολογικά κεί¬ 

μενα επανειλημμένους δμιλοΰσι περί μυρωδουμένου σκηνώματος 3, καί οί 
Πανδέκται δέ εις τάς δαπάνας τής κηδείας συγκαταλέγουσι καί τά διά 

τόν νεκρόν χρησιμοποιηθέντα μύρα 4. 

Μετά τό λουτρόν, έπηκολούθει τό οαββάνωμα τού νεκρού5, τό 
οποίον έλέγετο καί λαζάρωμα 6, από τού Λαζάρου έκείνου το·· έκ τού 
τάφου μετά τών ένταφίων σπαργανών έξελθόντος 7. Άπετελεΐτο δέ τό 
σάββανον τούτο, το άναβόλιον 8, έκ ταινιών περιελισσουσών τό σώμα, ώς 
καί αί εικόνες δηλούσι καί αί μαρτυρίαι τών συγγραφέων πιστοποιούσι, 
καθ’ άς ό νεκρός «κειρίαις δέδεται» 9, ύφ’ ήν λέξιν νοητέαι καί αί τάς 

χεΐρας καί τούς πόδας δεσμοΰσαι ταινίαι 10. 

Περατωθέντος τού σαββανώματος υπό τών περιστελλόντων τόν νε¬ 

κρόν, οΐτινες έκαλοΰντο κοπιαταί11, έγίνετο ή πρόθεσις τού νεκρού, πρός 

1 Ί ο) ά ν ν ο υ Μ ο ν α χ ο ΰ, Υπόμνημα τοΰ αγίου Ρ Αρτεμίου, Ρ. Ο- 96. 

1316. Λ 83 τοΰ Ιουνίου 4.237 Β καί τοΰ Σεπτεμβρίου 5.276 καί πολλαχοΰ αλλαχού. 

2 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγιογός, βιβλ. 2, κεφ. 7 καί 8 (σελ. 194. 27 καί 197. 

10, δΐ&ΐιΐΐη). Καί ό Τερτυλλιαι·ός (220) έγραφε ν δτι οί Χριστιανοί κηδεΰοντες τούς 

νεκρούς των έδαπάνων αρώματα περισσότερα ή οί εθνικοί κατά τάς θυσίας των. 

3 Πβ. Λπίΐΐ. ΒοΙΙ. 28. σελ. 52. 53. 55, 18 σελ. 258. 36 σελ. 359, 55 σελ. 219· 

1 Πανδέκτ. 11.-7. 37. 

δ Ά χ μ έ τ, Όνειροκριτ. κεφ. 156 σ. 115. 4 (ΟγοχΙ). Γεωργηλά, Γό 

θανατικόν τής Ρόδου, στίχ. 601. 

6Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 280. 16, 468. 10. Βλ. καί 

τό Ελληνικόν γλωσσάριον του ϋιι Οαη§ε έν λ. Πρόσθες οτι πολλαχοΰ σήμερον 

τό σαββανώνω λέγε αι λ α ζ α ρ ιό ν ω, λ α ζ ά ρ ι το σάββανον, ή δέ σαββανώ- 

νουσα λαζαρώτρα. 

7 3Από τούτου χάριν καί πάς άνθρωπος άρτι θανών Λάζαρος λεγεται και τό 

έντάφιον ένδυμα πάλιν λαζάρωμα καλείται. 3Α ν ω ν υ μ ο υ, Ομιλία εις το Σάβ- 

βατον τοΰ Λαζάρου (Οιι Οαη^ε, Ενθ αν.). 

4 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. Ένθ’ άν. 

9 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 57. 348, 59 351. Κοσμάς 'Ιεροσολυ- 

μ ί τ η ς, Ρ. Ο. 38. 361. Ταύτας ό X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 60. 715 χαρακτηρί¬ 

ζει ώς σπάργανα εντάφια 

ίο Χρυσόστομος, Ρ. Ο- 57. 349. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς, Ρ. Ο. 

46. 985. Κοσμάς Ίβροσολυμίτης, Ρ. Ο- 38. 361. Γρηγορίου τοΰ 

κληρικού, Διήγησις περί τοΰ λειψάνου τής όσίας Θεοδώρας, 7, σ. 41 (ΚιπΤζ) 

βίος τής όσίας Μελάνης ίΑπαΙ. ΒοΙΙ. 1903, σ. 49. 2). Κ ιι Π ζ-Ό τ ε χ 1, ΜίσΗ&βΗε 

ΡεεΙΙί δεήρίε. τηϊποτ&, 1. 152. 2). Διήγησις τοΰ Διγενή Ζ'. 177 (Εβ&πιηά). ’Έπιθι και 

Ν. Πολίτου, Τά κατά την τελευτήν (Λαογραφικά σύμμεικτα 3. 329). Ό ά γ ι ος 

Αθανάσιος (Ρ. Ο. 26. 969) δμιλεΐ διά τά περιελίσσοντα τόν νεκρόν όθόνια. 

1ΐ”Ε π ι φ α ν ί ο υ, Περί πίστεως 21. 11, 
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άνατολάς βλεποντος, εντός φερέτρου και επί βάθρου 1 η κλίνης 3. 

Ό νεκρός εκειτο εκτάδην τάς χεΐρας έσταυριομένας καί δεδεμένας 
επί του στήθους 3 ή τής κοιλίας εχων καί επ’ αυτών φέρων τοποθετημέ- 

νην αγίαν εικόνα ή, αν ή το Ιερωμένος, ιερόν Εύαγγέλιον (Είκ. 1), ενίο¬ 

τε δέ, άν ήτο μοναχός, τό ψαλτήριον 4. Δεν ήτο δέ σπάνιον πολλοί, τον 

Είκ. 1. Ή πρόθεσις κληρικού φέροντος επί των εσταυρωμένων 

χειρών τό ιερόν Εύαγγέλιον. 5 Εκ χ. τοΰ ΙΒ'. αίώνος. 

(Α. Ρ 2 Γΐη ε η I: ΐ ε γ, Αίόαιη ΰθίοήφιιε 1. 140). 

έπερχόμενον θάνατον αισθανόμενοι, μόνοι να συμπλέκωσιν έπί τοΰ στή¬ 

θους τάς χεΐρας 5. 

Εις τάς χεΐρας δέ των αρχιερέων ετίθετο άγιος άρτος «προς απο¬ 

τροπήν των δαιμόνων καί ΐνα δι’ αύτοΰ έφοδιάζηται προς ουρανόν δ τοΰ 
μεγάλου καταξιωθείς επαγγέλματος», ώς λέγει ό Θεόδωρος Βαλσαμών, 

ερμηνευων τον 8;5°ν κανόνα τής έν Τροΰλλφ ΣΤ' οικουμενικής Συνόδου6, 

έθιμον, δπερ εξακολουθεί καί μέχρι σήμερον, άφ’ οΰ έν Λευκάδι εις την 

1 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 55- 512. 

3 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Εις την θυγατέρα Στυλιανήν (Κ. Σάθα, Μεσ. 

βιβλ. 5. 80). 

3 βίος τής όσιας Μελάνης, Αη&1. ΒοΙΙ. 22. 49. 2—5. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ - 

σης, Ρ. Ο. 46.985. Διήγησις τοΰ Διγκνή, Λόγ. 7.177 (Ββ^Γ&πάΙ. Βλ. και Ν. Π ο- 

λ ί τ ο υ, Τά κατά την τελευτήν (Λαογρ. Σύμμ. 3. 329). 

•Συμεών Θεσσαλονίκη ς, Περί τοΰ τέλους ημών καί τής ίεράς 

τάξεως τής κηδείας, Ρ.Ο. 155. 676. Ό. Ρ ο Ι τ & 1τ ά 3ε ο 5, Όίβ ΤοΙοπ ϊιβ Κεσίιΐ:, σ. 98. 

5 Μ ι χ α ή λ ψ ε λ λ ο ΰ, ’ Εγκώμιον εις την μη ιερά αύτοΰ {Κ. Σάθα, Μεσ. 

βιβλ. 5.48). Θεοδώρου Προδρόμου, Επιτάφιος τή γυναικί τοΰ υίοΰ Νι¬ 

κηφόρου τοΰ Βρυεννίου κυρφ Θεοδώρα (Β.Ζ, 16. 92. 153). 

6 Βλ. Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 2.496. Ό. ΡρΙτεΙίΕΐ^οδ, Όίε Τρ- 

Ιςη ϊιη ΚεοΗζ σ. 10β. 

ι 
] 

δεξιάν χεΐρα τοΰ νεκροΰ πατρός τοποθετοΰσι τεμάχιον άρτου, έν Σάμη 
δέ τής Κεφαλληνίας επί τοΰ στήθους αΰτοΰ, καλοΰντες μάλιστα τά όρ- 

I φανά νά τό λάβωσιν εντεύθεν καί νά τό φάγωσι, φρονοΰντες ότι τοϋτο 

θά τά έμποδίση από τοΰ νά πεινάσωσιν εις τό μέλλον1. 

| Έιπον δτι δ νεκρός έτοποθετεΐτο εκτάδην δέν θά ήτο όμως, ίσως, 

έκτος τής αλήθειας, άν διισχυρίζετό τις δτι οί ιερωμένοι έθάπτοντο καθή- 

μενοι επί καθέδρας. ϊοΰτο συμπεραίνω έκ. τοΰ δτι δια την παλαιοτέραν 
εποχήν υπάρχει μαρτυρία τοΰ Αγίου Αθανασίου Αλεξάνδρειάς, καθ ην 
οΐ έν Αίγυπτψ Χριστιανοί τά των μαρτύρων σώματα δέν έκρυπτον υπό 
γήν, άλλ’ έφυλαττον παρ’ έαυτοΐς έπί σκιμποδίων τοποθετοΰντες2 καί έκ 
τοΰ δτι μέχρι των τελευταίοον χρόνων έν τε τή ένταΰθα Ελλάδι, αλλά 
καί έν Καππαδοκία οί ιερείς καί ίεράρχαι έκηδεΰοντο καθημενοι3. 

Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους έπεκράτει ή συνήθεια, ίνα αί σια- 

I γόνες των νεκρών αρχιερέων περιεδένωνται διά λεπτής οθόνης, επιστευε- 

το δ’ δτι την αρχήν ελαβεν αΰτη έκ τοΰ Μεθοδίου τοΰ έπί Θεοφίλου 
ύπερμαχήσαντος τών εικόνων καί δι3 αΰτο παραλυθέντος τάς σιαγόνας4. 

Τοΰ έθίμου τούτου, τό όποιον, φαίνεται, θά ήτο καί^γενικώτερον, άμυ- 

δρά ίχνη σφζονται μέχρι σήμερον* έν Άνασελίτση π. χ. αί σιαγόνες τοΰ 
νεκροΰ περιδένονται διά μανδηλίου, μέχρις δτου οΰτος καταβιβασθή εις 

τον τάφον 5. 

Γνωστόν είναι οτι οί αρχαίοι "Έλληνες εθετον εις τό στόμα τοΰ νε· 
κροΰ νόμισμα, δανάκ?]ν καλουμενον, ίνα, ως έπιστευον, δι αύτοΰ πληρω- 

θώσι τά πορθμεία εις τον Χάρωνα, έθιμον δπερ έξηκολοΰθει καί μέχρι 
τών χρόνων τοΰ Λουκιανού, δστις μετά ειρωνείας δμιλεΐ περί αύτοΰ6. "Άν 
δέ λάβη τις ύπ’ δψιν οτι έν μεσαιωνικοΐς τάφοις εύρίσκονται τοιαΰτα με¬ 

μονωμένα νομίσματα καί δτι εις πλειστα σήμερον μέρη τής Ελλάδος 
συνηθίζεται ή δανάκη αυτή, έν Θράκη πέραντρο ή βολός (οβολός) καλου- 

1 η. 3 ο ά ιη ί Λ I, ΤοΙβπ^εόΓ&υοΙιβ ιαπά ΟΓ&όβΛαΙΙιΐδ (Ατοΐιϊν £. Ε,εΐί&ίοηδ- 

\νΐ33βη3θ1ι&£ΐ;, 24. 288). 

3 Μ ΐ § α β, Ρ. Ο. 26. 969. 

3 I. Σ α ρ α ν τ ί δ ο υ Αρχελάου, 'Η Σινασός, σ. 82. Μαρίας 

Λ ι ο υ δ ά κ η, Ή τελευτή στήν Κρήτη (’Επετηρίς 'Εταιρ. Κρητικ. Σπουδών, 2, 

409. 410). 
4 Περί τοΰ δεσίματος τών σιαγόνων, τών χειρών καί τών ποδών. βλ. τά ση- 

μειούμενα έν τφ Ατοίιίν ί. Κε1ΐ£ίοη3\νΐΒ36η5θ)ια£ΐ: τοΰ 1914 σ. 496—7 καί Κ. Κ α λ- 

λ ι ν ί κ ο υ, Ή φροντίς τών νεκρών έν τφ Χριστιανισμφ (’Εκκλησιαστ. Κήρυξ, 4. 

200. 201). 
δ Σ π. Σ υ γ κ ο λ λ ί τ ο υ, Ό νεκρός εις την ’Ανασελίτσα (Ααογραφ. 11. 391). 

6 Λουκιανού, Περί πένθους, κεφ. 10. 
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μένη1 *, τότε πρέπει νά δεχθή δη τό εθιμον θά ή το καί κατά τούς Βυζαν¬ 

τινούς χρόνους λίαν διαδεδομένον δ. 

Κατά την κηδείαν τοΰ Πατρόκλου ό “Ομηρος λέγει (ψ. 134): 

.εν δέ μεαοισι φέρον Πάτροκλον εταίροι. 
θριξί δέ πάντα νέκυν καταείνυσαν, άς επέβαλλον 
κειρόμενοι. 

Ή προς τιμήν τοΰ νεκρού αποκοπή τής κόμη;, ήτις συμβολίζει θυσίαν 
των ζώντων προς τον νεκρόν 9, θά Ιξηκολοόθησε και κατά πάντας τούς 
αιώνας τής Βυζαντινής περιόδου, άλλως δεν εξηγείται άφ’ ενός τό λεγό¬ 

μενον υπό του ετοιμοθάνατου Διγενή προς την σύζυγόν του έν τε τή έμ- 

μετρώ και τή εις πεζόν διατυπώσει τοΰ έπους 

καί δάκρυά σου στάλαξον καί τά μαλλιά σου κόψον 
απάνω εις τό λείψανον Ακρίτου τοΰ ανδρείου 

ή «θρήνησον τον καλόν σου καί δάκρυσον έπάνα) μου ωσάν πρέπει τές 
γυναίκες νά κάμουν εις τούς άνδρας ωσάν χηρεύσουν» 4, καί τό υπό τοΰ 
Βασιλάκη πιστοποιοΰμενον δτι ή μήτηρ θρηνούσα επί τφ θανάτου τοΰ 
τέκνου της «άποψιλοΐ την κεφαλήν πενθίμω κουρά» δ, άφ’ ετέρου δέ τό 
γεγονός δτι επί Τουρκοκρατίας έν Κρήτη καί νυν έν Σφακίοις καί αλλα¬ 

χού τής Κρήτης -καί έν Μάνη έν παλαιοτέροις χρόνοις αί σύζυγοι καί 
άδελφαί τοΰ νεκρού τον έκάλυπτον μέ τάς τρίχας τής άποκοπείσης κόμης 
των 6. 

1 Πβ. τήν παροιμιώδη φρ. «έχει τή δραχμή ’ς τό στόμα», επί καχεκτικοΰ καί 

ετοιμοθάνατου (Ν. Πολίτου. Παροιμ. 4. 573.) 

9 Τό νόμισμα τούτο τίθεται ή εις τό στόμα τού νεκρού, ώς εις ώρισμένα μέρη 

τής Μακεδονίας, Θράκης καί Πόντου, έν ή τελευταία χώρα (ΟΙνόηί ώς δικαιολογία 

φέρεται «για νά πέρα τό ποτάμιν καί νά πάη σόν παράδεισον» ή προσηλώνεται 

επί τοΰ μήλου τοΰ εις τάς χεΐρας τοΰ νεκρού τοποθετούμενου (Άρτοτίνα) ή 

εντός των -θυλακίων του ή έν τφ κόλπφ του (“Ελπινίκης Σ τ α μ ο ΰ λ η - Σ α- 

ρ α ν τ ή, Θρακικά 2 132) ή καί ένιός τοΰ υποδήματος του (“Ορεινό Σητείας, Μ. 

Λ ι ο υ δ ά κ η, 'Η τελευτή στην Κρήτη Έπετ. 'Εταιρ. Κρητ. Σπουδ. 2. 423). Περί 

τής χρήσεως τοΰ οβολού παρ’ άρχαίοις βλ. X α ρ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον 

περί τοΰ Ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων, 2. 373, παρά τοΐς νεωτέροις δ5 Έλ- 

λησι, Ν. Π ο λ ί τ ο υ. Τά κατά τήν τελευτήν (Λαογραφ, σύμμεικτα, 3.330—332) καί 

Β. 8 ο 1ι ηι ί ά I, Τοίεησ-εύΓ&αοΗε (Ατοΐιΐν, 24. 292. 293 καί 25. 81—82.). 

3 Ε 8 α ιπ ί β γ, Οοόι-ίΓΕ. Ηοοΰζείΐ ππά Τοά, σ 180. 181. 182. 

4 Κώδιξ "Άνδρου, στίχ. 4482, Δ. Π α σ χ ά λ η, Οί δέκα λόγοι τοΰ Διγενή 
Ακρίτου (Λαογρ. Θ'. 408). 

5 Βασιλάκη, Μονωδία (Μαΐ. 3ρίοϊΐ6£Ϊαιπι Κοτοαπαπι, 5. 453.) 

6 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολή (Έπετ. 'Εταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 27). Γ ρ η γ ο¬ 

ρίου Παπαδοπετρά κ η, 'Ιστορία των Σφακίων, σ. 71. Μαρίας Λ ι- 

ο υ δ ά κ η, Ένθ’ άν, “Επετ. 'Εταιρ. Κρητ. Σπουδ. 2, 407. Σ· Σταματάκη. 

' ι 
: 

Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 

’Άς προστεθή ενταύθα δτι συΛ'ειθίζετο τότε ή νά στολίζωσι τήν 
νέκραν μέ ξένας τρίχας, εθιμον, δπερ σφοδρά "ψεγει Κλημης ο Αλεξαν- 

δρεύς1 καί δπερ διετηρήθη μέχρι τού ΙΣΤ'. καί ΙΖλ αίώνος 3 ή, προς στο¬ 

λισμόν έπ’ ίσης ν’ άποκρεμώσιν έκ τοΰ φερέτρου τάς τρίχας τής κόμης τής 

θανούσης, αν μάλιστα αΰτη ήτο πλούσια καί ξανθή . 

Οί παλαιότεροι πατέρες τής έκκλησίας δμιλοΰσι περί έπιθέσεως στε¬ 

φάνου έπί τής κεφαλής τοΰ νεκρού, ήν καί αποδοκιμάζουσι 4, τήν χρήσιν 
δ’ αυτού βραδΰτερον έπιβεβαιοΐ καί ό 'Αχμέτ έν τφ όνειροκριτικφ του 
λέγων: «εί δέ ΐδη τις δτι στέφανον χρυσούν από νεκρού ή τάφου εύρεΛ 

Συνέχεια βεβαίως τού έθίμου τούτου είναι ότι καί σήμερον περί την 

κεφαλήν των άγαμων περιθέτουσι στέφανον. 

Οί έπί τής κλίνη; έξηπλωμενοι νεκροί, κατά τάς μαρτυρίας των συγ- 

γραψειον έφόρονν καλώς6, τά καινουργή δήλα δη καί πολυτιμότερα των 
φορεμάτων των7 και δή χρώματος λευκού8, έν φ οί ίεράρχαι έ'φερον τα 
άμφιά των, οί μοναχοί τά ράσα των, μέ τον μανδύαν άνωθεν 9 καί οί 
βασιλείς στιχάριον διβητήσιον, στέμμα καί τήν βασιλικήν χλαμύδα 10. 

'Ω μίλησα περί πολυτελών φορεμάτων πολλοί των οικειοον, τήν προς 

τον νεκρόν έκδηλοΰντες αγάπην, ένέδυον αυτόν μέ' μεταξωτά καί διά- 

Άλληλογραφία έκ Κρήιης (Έφημ. Άσιυ, 25 Ιουνίου 1896, σ. 4.) ΈπιΘι καί Ν. 

Πολίτου, ’Ένθ’ άν. 3. 359. 

4 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγωγός, 3. 11. 63 (σ. 271, δί&ΗΗη). 

ίί φ. Κουκουλέ, Συμβολή εις τήν Κρητικήν Λαογραφίαν έπί Βενετοκρα- 

τίας (Έπετ. Έταιρ Κρητ. Σπουδ. 3.25. 26). 

3 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Έγκώμιον είς τήν μητέρα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 

δ. 32). 
4 Ο. Ρ 6 ί ν ίί & α ο 8, Όίο Τοίεπ ίηι ΚβοΗί, σ. 98. Περί τής περιθέσεως στε¬ 

φάνων περί τήν κεφαλήν τοΰ νεκρού παρ’ άρχαίοις Έλλησι βλ. X α ρ. Β ο υ λ ο- 

δήμου, Δοκίμιον, 2. 367. 

5 Ά χ μ έ τ. Όνειροκρ. κεφ. 256, σελ. 211. 13 (Όταχί.) 

β Μόσχου, Λειμωνάριον (Μ ϊ § η ε, Ρ. Ο. 87Π1, 2932). 

7 'Ο X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 60. 725 λέγει: «καινοίς ίματίοις αυτούς άμ- 

φιάζομεν τό καινόν ένδυμα τής αφθαρσίας ήμΐν προμηνύοντες». Πβ καί Ρ. Ο. 56. 

567, 63. 94. 
8 Τό λευκά έχειν ί μάτια θάνατον προαγορεύει διά τό τού., άποθανόντας έν 

λευκοΐς έκφέρεσθαι* Ά ρ τ ε μ ι 6 ώ ρ ο υ, Όνειροκρ. 2. 3. (σ. 86.16, ΗοΓΟθετ). Κατά 

τον αυτόν Άρτεμίδωρον (Ένθ’ άν. 2. 3 σ. 86. 2υ) μόνον πένητες καί δούλοι έθά- 

πτονιο μή φοροΰντες λευκά. Ώς γνωστόν, σήμερον αί νέαι καί νεόνυμφοι έν λευ- 

κοΐς κηδεύονται. 
9 Σ υ μ ε ώ ν Θεσσαλονίκης, Περί τοΰ τέλους ημών Ρ. Ο. 155. 676. 

ϋ. ΡείΓ&ΙτεΆοΒ, Όίε Τοίεη ίιπ Ε-βοΚί, σ. 98. 

ίο φ Κ ο υ κ ο υ λ έ, Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων (Έπετ. 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 15. 58.). 
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χρυσά φορέματα 1, των φρονιμωτέρων τάς διαμαρτυρίας προκαλούντες 2 *, I 

οϊτινες έπεσειον και τον εκ τής τυμβοορυχίας εντεύθεν κίνδυνον 8, προς :ί| 
δέ και τάς συστάσεις αυτών των μελλοθανάτων, έπιθυμούντων νά μή τα- 

φώσι με πολυτελή ιματισμόν1. "Οτι δ5 6 αί νΰμφαι έστολίζοντο μέ την νυμ¬ 

φικήν των στολήν καί τά κοσμήματα καί φυσικόν είναι και τά κείμενα 
μαρτυροϋσι 5. | 

Τέλος περί τό νεκρικόν φέρετρον άνήπτοντο κηροί, κατ’ έθιμον, οπερ 
ήτο και Ρωμαϊκόν β. | 

Ενταύθα του λόγου γενόμενος, πρέπει νά προσθέσω δ τι, εις παλαιο- 

τέρους χρόνους, έπεκράτει συνήθεια, ϊνα προσφέρωσι την αγίαν κοινο)- 

νίαν εις τούς νεκρούς, καθ’ ής καί υπό των αγίων συνόδων έλήφθησαν 
μέτρα. Ούτως ό 18°ζ κανών τής έν Καρθαγένη συνόδου ορίζει «ϊνα τοϊς 
σώμασι των άποθανόντων ευχαριστία μή δίδωται», τά αυτά δέ επαναλαμ¬ 

βάνει βραδύτερον καί ό 83°€ κανοόν τής έν Τρούλλφ συνόδου λέγων «μηδέ | 

τοΐς σώμασι των τελευτησάντων τής ευχαριστίας μεταδιδότω' γέγραπται 
γάρ λάβετε φάγετε, τά δέ τα>ν νεκρών σώματα ουδέ λαβείν δύναται ουδέ 
φαγεΐν» 7, ταύτά δέ γράφει καί Συμεών δ Μεταφραστής έν τή έπιτομή I 

των κανόνων 8. ;|| 

Ό πόλεμος δέ τής έκκλησίας κατά τού εθίμου φαίνεται δτι εσχεν 
έπί τέλους αποτέλεσμα, διότι κατά τον ΙΒ'. αιώνα οι έρμηνευταί τών κα¬ 

νόνων Ζο^ναρας καί Βαλσαμιόν λέγουσιν δτι συνήθεια έπεκράτει παρά 
τισι προ τής έν Τρούλλφ συνόδου νά μεταδίδωσι τών θείων αγιασμάτων 
εις τούς νεκρούς 9 10. ύ 

Ού μόνον δ’ ή ευχαριστία μετεδίδετο εις τούς νεκρούς, αλλά καί εύ- ό| 
χέλαια υπέρ αυτών έγίνοντο, ώς μαρτυροϋσιν οί συγγράφεις 1β, οϊτινες 

1 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 63. 94. Βίος, καί πολιτεία τής αγίας Σεβαστια¬ 

νής, Αοΐ& δδ 2ας Ιουνίου. 

2Χρυσόστομος, Ρ Ο. 60. 523, Μ. Β α σ ί λ ε ι ο ς, Ρ. Ο. 3. 304. Δ. 

Μ π α λ ά ν ο υ, Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών πατέρων τής έκκλησίας, σ. 

27 καί 28 (ίδ. άπόσπ.) καί Ό. Ρβίτσίί&ΐτοδ, Όίβ ΤοΙβπ, ίπι Κεοΐιί: σ. 98. 99. 

8 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 54. 566, 675, 857. 

4 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς, Ρ. Ο. 46. 845, 857. 

5 Κ γ. Ο γ ε ι 1, Αποπγιηβδ ΤΓααοιόιαοΙι άσε σ. Ρ&γ. Ογ. 2511 (Λαογραφ. 8, σ. 

364, στίχ. 249). 

6 Β. δ α τη I ε τ, Αηΐίΐίβ σπά ηίοάεπισ Τοίση^σόΓσιιοΙιβ (Νβιιε ΙεΙπΦαοΙιεΓ ϊϊϊγ 

ά.3.3 Ιίΐ&βδίδσΐιε ΑΙΙειΐσιη, 15 (1905), σ. 34. 

7 Βλ. Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 2. 495, 6.119. 

8 Ρ. Ο. 114. 298. 

9 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 6. 495. 

10 Πβ. Νικηφόρου Β'. πατριάχου Κωνσταντινουπό¬ 

λεως, Περί τών λεγόντων δτι χρή καί μετά θάνατον ποιεϊν έπί νεκρφ. 

Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. Ιό 

κατά τούς τελευταίους μάλιστα τής αυτοκρατορίας ήμών χρόνους εις την 
7.0 ή σ ιν αυτών υπό τού λαού άπέδιδον τά έπερχόμενα εις τό έθνος δείνα1. 

Ού μόνον δ’ ευχαριστία έδίδετο εις τούς νεκρούς, άλλα καί οί τήν 
αϊρεσιν τού Μαρκίωνος άκολουθούντες, δταν τις τών κατηχουμένων των 
άπέθνησκεν, εθετον ζώντα υπό την κλίνην του, προσερχόμενοι δέ ήρώ- 

το)ν τον νεκρόν, άν θέλη νά βαπτισθή, άπαντώντος δέ καταφατιπώς τού 
υπό την κλίνην, έβάπτιζον τούτον, αντί τού άπελθόντος 2. 

Τό έθιμον τούτο στηριζόμενον έπί τής παρεξηγήσεως χωρίου τού 
Παύλου (Α'. Κορ. 15, 29): έπεί τί ποιήσουσιν οί βαπτιζόμενοι αντί τών 
νεκρών ; έπολέμησε καί ή έν Καρχηδόνι σύνοδος διά τού 18ου κανο- 

νος της 8. 

Ο ΘΡΗΝΟΣ 

Άφ’ ού έστολίζετο ό νεκρός, ήςχιζεν έπειτα ό θρήνος καί κοπετός 
τών περικυκλούντων τό φέρετρον συγγενών, υπηρετών καί φίλων. Έν 

πρώτοις αί στενώτεροι συγγενείς, μητέρες, άδελφαί ή σύζυγοι, καί βασί- 

λισσαι άν ήσαν, έλυον την κόμην, ϊνα ελευθέριος ταύτην τίλλωσιν4 (Είκ. 

2), μετά ταύτα δέ ΐσχυρώς αυτήν εσυρον όλολύζουσαι", Καί προσεπάθουν 
μέν οί πατέρες τής έκκλησίας ν’ άποτρέψωσι τάς γυναίκας από τού νά 
τίλλωσι την κόμην, λέγοντες δτι είναι απρεπές νά δεικνύωσιν αύται ακά¬ 

λυπτον την κεφαλήν, την οποίαν ώς σεμναί έπρεπε υπο καλυπτραν νά 

1 Ί ω σ ή φ Β ρ υ ε ν ν ί ο υ, Τίνες αί αίτίαι τών καθ’ ημάς λυπηρών, τόμ. 

3. 107, τής υπό Εύγ. Βουλγάρεως έκδόσεως τών απάντων του. 

9 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 61. 347. 

3 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 3. 352. Φ. Κουκουλ έ, Τά κατά τήν 

βάπτίσιν καί τήν γέννησιν έθιμα τών Βυζαντινών (’Επετ. Εταιρ. Βυζ. Σπουδ. 14, 

129). Ό. ΡβίΓίΐΙζ&Ιεοδ, ϋϊε Τοίβη ίπι Κ.εοίιί:, σ. 97. 

·’< Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 52. 576, 55. 512, 61. 698, 702, 63. 43. Κ ιι τ I: ζ- 

βΓβχΙ, Μίεΐιαείίδ ΡεεΠί βοπρία πιίηοΓ*, 1. 174. 27. Πβ. τήν σημερινήν κατάραν 

«που νά σέ δώ ξέπλεη·». 

5 Χρυσόστομος, Ρ. Ο 52. 576. 59. 345. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς, 

Ρ. Ο. 46. 876, Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Θεολόγος. Ρ. Ο. 37. 571. Σ υ ν ε σ ί ο υ, 'Επι- 

στολαί, Ρ. Ο. 66. 1516. Βασίλειος Σ ε λ ε υ κ ε ί α ς, Ρ. Ο. 85. 144. Τοϋ εν 

άγίοις πατρός ήμών Νείλο υ, Διηγήματα, Ρ. Ο. 79. 660. Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ 

ΓΙρός τον Βασιλέα Μονομάχον (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5. 125), Χριστόφορος 

Μ υ τ ι λ η ν α ί ο ς, σελ. ο. στίχ. 21 (ΚσΠζ), Θεοδώρου Προδρόμου, 

Επιτάφιος τή γυναικί τον υίοΰ Νικηφόρου τοϋ Βρυεννίου κυρά Θεοδώρα, Β. Ζ. 

16.91. 133. καί 92. 153. Τάς ούτως άποσπασθείσας τρίχας ρίπτουσιν έν Μάνη οί 

συγγενείς έντός τοϋ τάφου, τό αυτό δέ επραττον αλ?„οτε και αι Α?ι,βανιδες τής 

Αττικής, εάν άπέθνησκεν ό σύζυγος προ τής παρελεύσεως έτους από τοϋ γάμου. 
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έχω σι Χ, προς δέ και νά γυμνώσιν ενώπιον των άνδρών τούς βραχίονας καί 
τούς μαστούς, όμοιάζουσαι προς μαινάδας καί παρεχουσαι ενίοτε την 
υποψίαν διι προς έπίδειξιν καί ούχί εκ πραγματική; λύπης πράττουσι 
τούτο1 2, αί επανειλημμέναι δμιος των μεταγενεστέρο>ν μνείαν δεικνύουσιν 
δτι αί συμβουλαί αύται δεν είσηκούοντο. 

’Έτιλλον δέ την κόμην ού μόνον αί συγγενείς γυναίκες καί θεραπαι¬ 

νίδες, αλλά, κατ’άρχαίαν συνήθειαν3, καί οί άνδρες, τήν οικείαν κόμην 
καί το γένειον σπαράσσοντες4. 

Καί δεν έξεδ.ηλοϋτο τό διά τον θάνατον πάθος μόνον διά τού άπο 

ΕΙκ. 2. 'Ο κατά τον θρήνον άποτιλμύς τής κόμης. 

(ΟιηοπΙ, Εν&η&ίΐεβ, ανεε ρεΐηΙιίΓεΒ όχζ&ηΐίηεδ άα Χίε δίέείε I πίν. 7β). 

τιλμού της κόμης" οί θρηνούντες, γυναίκες ή ανδρες, απλοί πολίται η 
καί βασιλείς, συνέκρουον τότε τάς παλάμας5ή έκτύπουν διά των χει- 

1 Χρυσόστομος, Ρ. Ο- 61.698 πβ. καί τοΰ αύτοΰ, νόθα συγ¬ 

γράμματα, 60.726. 

3 Χρυσόστομος. Ρ. Ο. 59. 346, 61. 70£. 

3 Ό Άχιλλεύς, μαθών τον θάνατον τοΰ Πατρόκλου 

κεΐτο φίλησι δέ χεραί κόμην ήοχυνε δαΐζων (Σ. 27), 

παρέστησε δέ πολύ βραδύτερον καί ό Λουκιανός (περί πένθους κεφ. 16) 

τον νεκρόν υιόν λέγοντα προς τον πατέρα του: παΰσαι τιλλόμενος τήν κόμην, 

4 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. 6. 61. 479, 63.43.736, Βίος τοΰ αγίου Νεοφύτου 

(Ί ω ά ν ν ο υ, μνημεία αγιολογικά, σ. 241). X ο ρ ι κ ί ο υ, Επιτάφιος επί Προ- 

κοπίψ. 120. δ (ΚοΓδΙεΓ—Κ-ϊοΙιΐΒίεΐ^). Διήγησις τοΰ Διγενή, λόγ. Ζ. στιχ. 8.214, Ρι- 

μάδα τοΰ Βελισαρίου, στίχ. 345 (\νά£ηει-, Οαππΐπα, 358). 

5Γρηγόριος Νύσσης, Ρ- Ο. 46. 329. 332. 8&9, Χριστόφορος 

Μ υ τ ι λ η ν α ί ο ς, ’Ένθ’ άν. I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. Θ'. 277. 631. Μ ι- 

χα ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Χρονογραφία, σ. 103 (Σάθα). 
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ρών τούς βραχίονας1 η έπληττον τά γόνατα2 ή έγρονθοκόπουν, όπως 
καί οί αρχαίοι, σφοδρώς τό στήθος διά της έτέρας ή δι’ άμφοτέρων των 
χειρών 3 ή καί έτυπτον αυτό διά λίθου ακόμη4 η έκτύπουν ίσχυρώς διά 
των χειρών τήν κεφαλήν ή τό πρόσωπον δ. Μετά τόσης δέ βίας κατεφέ- 

ροντο κατά τήν περίστασιν ταύτην τά πλήγματα, ώστε δέν ήτο σπά¬ 

νιον νά βλέπη τις τούς ούτω τυπτόμενους αίμοπτύοντας6, πολλάκις δέ 
καί ΰποκύπτοντας εις τά τραύματά των. Έγεννήθη μάλιστα κατά τον 
ΙΕ'. αιώνα ζήτημα, άν έπρεπε οί διά τήν αιτίαν ταύτην άποθνήσκοντες 
νά θάπτωνται μετά θρησκευτικής τελετής, 6 δ’ εριοτηθείς μέγας προ^το- 

σύγκελλος τού πατρ αρχείου Ίωάσαφ άπεφάνθη δτι ούτοι δέν πρέπει ν’ 

άξιώνται ταφής, ώς αύτόχειρες7. 

Αί θρήνο ύσαι προς τούτοις διά τών ονύχων των κατέξαινον τάς πα¬ 

ρειάς καί τούς μαστούς τιον, καταπόρφυροι υπό εών αίμάτίον γινόμενοι 
καί έλεεινάς φωνάς επί τφ νεκρω έξάγουσαι 55. 

1 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 60. 726. 

- Άχιλληΐς 1569 Ν (ΗεδβεΙίη^). Ακολουθία τοΰ Σπανοΰϊ στίχ. 216 (ΕεξΓ&ηά, 

Βίόΐΐοίίιέηαε Οτεοηπε νυ1§αΪΓ6, 2.35). 

3 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 61. 479. 503. Γρηγόριος Νύσσης, 

Ρ. Ο. 46.876. Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Νείλου. Διηγήματα, Ρ. Ο. 79.660. 

Συμεών ος Μ ε τ α φ ρ ά σ τ ο υ, Βίος τοΰ όσιου Θεοδοσίου. Ρ. Ο. 114.552, 

τοΰ αύτοΰ, Βίος τοΰ οσίου Ξενοφώντος (’Ένθ’άν. 114. 1029). Βίος καί πολι¬ 

τεία τοΰ άνθροίπου τοΰ Θεοΰ Αλεξίου (Αηαΐ. ΒοΙΙ. 19. 252). Μιχαήλ Ψ ί λ* 

λ ο ΰ, Έγκοίμιον είς τήν μητέρα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5-44). Ά ν ν η ς Κ ο- 

μ ν η ν ή ς, ’ Υλεξιάς, 2.49.1 (Βόνν.). Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην στίχ. 

1337. Βίος Αλεξάνδρου, στίχ. 6.000 (\ν & £ π ε γ, ΤγοΪ3 ροέηιεδ, σ. 238). Ιερομό¬ 

ναχου Βησσαρίωνος, Μονφδία τή άοιδίμω Κλεόπη Παλαιολογίνη (Σπ. 

Λάμπρου, Παλαιολόγεια, 4. 156.5, 159.18). Άχιλληΐς 1715 (Ηθ35ε1ίη£). Κωνσταν¬ 

τίνου τοΰ Μ α ν α σ σ ή, Σύνοψις χρονική, στίχ. 3024-, 3324. Νικηφό¬ 

ρου Γρήγορά, Ίστορ., 1. 93. 10. Διήγησις τοΰ Βελισαρίου, στίχ. 348, 352 

(\νά£η.0Γ, Ο^ππίπΛ Οπτεοα ηιεάί &ενίί σ. 314.315 ). 

4 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 61. 702. "Α ν ν η ς Κ ο μ ν η ν ή ς, Αλε¬ 

ξίας, 1.358.13. Β α σ ι λ άκ η, Μονωδία (Μ&ί, δρίεΠε^ίυπι Κοιη&πυιη, 5. 453). Γ. 

Φ ρ α ν τ ζ ή, Χρονικ 20. 20. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολή (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. 

Σπουδ. 3. 27.) 

5 Βίος τής όσιας Θεοδώρας τής έν Αλεξάνδρειά. Ρ. Ο. 115.669. Μιχαήλ 

Ψ ε λ λ ο ΰ, Χρονογραφία, σ. 103, (Σάθα), Διήγησις πολύπαθους Απολλώνιου Τύ- 

ρου, στίχ. 618 (ΐναςπετ, Οαπυιπα Ο-τ&εοα, σ. 268). Ηΐρροΐ. Ν ο ί γ β I, Βείΐτεβ 

ίπέάίΐδ <3.6 Μίςόεΐ Αροδίοΐίε, έπιστ. 98, σ. 132. 

6 Ί ω ά ν ν η ς Κ λ ί μ α κ ο ς, Ρ. Ο. 88 816. 

7 Γενναδίου Άραμπατζόγλου, Φωτίειος βιβλιοθήκη, 2.248. 

Βλ. καί Φ. Κουκουλ έ, Συμβολήν (Έπετ. Έταιρ Κρητ. Σπουδ. 3.27.28). 

8 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο·. 49. 224, 52, 576, 59. 346. 61. 702, 62.130. 450. 

Γρηγόριος Θεολόγος, Ρ.Ο. 37. 571. Γρηγόριος Νύσσης, Ρ.Ο. 

ΕΠΕΤΗΡίΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. “Ετος ΙΣΤ' 2 
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?Ητο δέ τό έ'θιμον τούτο και αρχαΤον Ελληνικόν, άπαγορευθέν υπό 
τού Σόλωνος, ως παραδίδει ό Πλούταρχος έν τφ βίω του (κεφ. 21), την 
αρχήν έ'χον εκ των ανθρωποθυσιών καί τής Ιξευμενίσεως των χθονίων ή 

Οί θρηνούντες προς τούτοις έξέσχιζον τά φορέματα των2, έπέρρι- 

πτον, κατ’ άρχαϊον Ελληνικόν καί Εβραϊκόν έ'θιμον 3, επί τής κεφαλή; 

καί τοΰ προσώπου κόνιν4, έκυλίοντο πρηνείς επί τοϋ εδάφους0, κτυπουν- 

46. 876. Βασίλειος X ε λ ε υ κ ε ί α ς, Ρ. Ο. 85. 144. "Α ν ν η ς Κ ο μ ν η- 

ν η ς. ’ Αλεξίας, 2. 378. 8 (Βόνν.). Κ α γ ί ζ-Ώ γ 6 χ 1, Μίοΐι&εΐώ ΡββΙΙί, 80ΓΪρΐ& ιηί- 

ΠΟΓ3., 1.195. 141. Χριστόφορου Μ υ ι ι λ η ν α ί ο ν, Ποιήματα σ. 50 (ΚιιγΙζ), 

Θεοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα, Θ' 174. Β α- 

σιλάι. η, Μονωδία (Μαί, δρίσΠββίαΐη Κ,οιη&πιίΕη, δ. 458). Ν ι κ η φ. Γ ρ η γ ο ρ ά, 

Τστορ. 1.381. 13, 382.3. τοϋ α ύ τ ο ϋ, Έπιστολαί, σ. 45. 12 (ΟαϊΠ&ηά). Α. Μ α- 

ΐ α γ ί, Αηβο<1οΙ:&. Ργο<4γοπι63, (Αοαάειυΐδ. άεϊ Ιάποεί, 17 (1908) σ. 525- 533). Π ε ο 

δίετπό&οΐι, Νΐεοίπί Θαΐΐίοΐϊδ 03πτιϊη&, σ. 38. 

ι Πβ. Κ. ο ο 3 ε Γ. Κεχίο. 11, 238, Ε τη 3 ί δαιηίεη Οεότπΐ, ΗοοϋζείΙ: 

υηά Τοά σ. 178. 

2 X ρ ν σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 59. 346, 60. 726, 61. 236. 702. Γ ρηγόριος 

Θεολόγος Ρ. Ο. 37, 1041. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς. Ρ. Ο. 46- 978. 

Ακοντίου Ν ε α π 6 λ ε ω ς, Βίος τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωάννου τοϋ 

Έλεήμονος. 18.24 (Οεΐζετ). Ν ε ί λ ο υ, Διηγήματα, Ρ. Ο. 79. 660. Σ υ μ ε ώ ν ο ς 

Μεταφράστου, Μαρτΰριον τής αγίας Ίουλιανής, Ρ. ΰ. 114. 1449, Βίος ,τοϋ 

αγίου πατρός ημών Νικολάου. 1. 73.17 (ΑπποΙι). Διήγησις τοϋ Διγενή, λόγ. Ζ'. 

116 (Βε^Γ&ηά). Κωνσταντίνου τοϋ Μ α ν α σ σ ή. Σύνοψις χρονική, 

στίχ. 1212 (σελ. 54, Βόνν.). Θεοδιόρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην 

κ ά Δοσικλέα, ΣΤ' 441. Χριστόφορου Μυτιληναίου, Ποιήματα, σ. 50 

(ΚιιγΙζ). Άχιλληΐς, στίχ. 1654. 

3 Θεοφύλακτου Βουλγαρίας, ’Εξήγησις εις τον προφήτην 

Ναούμ, Ρ. Ο. 126.1000. Έπιθι καί Κ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ, 'Η φροντίς των νε¬ 

κρών (Έκκλ. Κήρυξ, 4.240). 1). Ρ ε ί γ α Ε ά Ε ο 8, Όίε Τοίεη ίτη Κ-βοΙιί:, σ. 20. | 

4 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 47. 334. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς, Ρ. Ο. 

46. 876. Λ εο ν τ ί ο υ Ν ε α π ό λ ε ω ς, Βίος τοϋ οσίου πατρός ημών Τωάν- 

νου τοϋ Έλεήμονος. 18 24 (Οεΐζει·), Ηλιοδώρου, Αίθιοπικά, Α'. 13. Μ ό- ;|| 

σ χ ο υ, Λειμωνάριου, Ρ. Ο. 87.2956. Βίος τοΰ άγιου πατρός ημών Νικολάου ·|| 

1. 73. 17 (Αηποίι). Σ υ μ ε ώ ν ο ς Μ ε τ α φ ρ ά σ τ ο υ. Βίος καί πολιτεία τοϋ 

οσίου Ξενοφώντος, Ρ. Ο. 114.1029. Χριστόφορου Μυτιληναίου, 

Ποιήματα, σ. 50 (ΚιιγΙζ). ΘεοδώρουΠροδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην 

καί Δοσικλέα, Α'. 206 καί ΣΤ'. 443. Διήγησις τοϋ Λιγενή, λόγ. Ζ'. 232 (Τ,ε^τ&ηά). 

Ν ι κ ή τ α X ω ν ι ά τ ο υ, Λόγος έκδοθείς επί τα» άναγνωσθήναι είς τόν Λά- 

σκαριν κϋρ Θεόδωρον (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 1.123). Ι> ε ο δ 1 ε γ η 5 α ο ίι, Νϊ- 

οοΐαΐ Οαΐΐϊοΐίβ εαπηϊηα, σελ. 21. ΚηΠ ζ—Ό γ ε χ 1, Μίοΐιαείίδ ΡβεΙΙί, 8θπρΕ& ηή- 

ηοτα, 1.195.152. Διά την παλαιοτέραν εποχήν πβ. Τλ. Σ. 23 έξ. καί βραδύτερου 

Λουκιανόν, Περί πένθους, 12. Πβ. καί τήν έν Καλύμνω κατάραν «στάχτες 

πάνω σου» καί τήν έν Τσακωνιό, «μαυροκουρνιαχτέ νά ντ όράου». 

6 Γ ρ η Υ ό ρ ι ο ς Θεολόγος, Ρ. Ο. 37.1041. Βίος τής όσιας Εύσεβίας 

(Αη&Ι. ΒοΙΙ. 61.113.14). Θεοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην 

καί Δοσικλέα, ΣΤ'. 442. Δ. Π α σ χ ά λ η, Οί δέκα λόγοι τοϋ Διγενοΰς Ακρίτου 

19 
I , 

Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 

τες αυτό ίσχυρώς διά τής κεφαλής ή τοΰ μετοόπου ι, κατ’ έθιμον επικρα¬ 

τούν ήδη επί Λουκιανού, δστις έν τφ περί πένθους (κεφ. 12) λέγει: «καί 
που καί έσθής καταρρήγνυται καί κόνις έπί τή κεφα?^ή πάσσεται καί χα¬ 

μαί κυλινδοΰνται πολλάκις καί τάς κεφαλάς άράττουσι προς τό έδαφος». 

Καί προσεπάθουν μέν οί ψρονιμόίτεροι ν’ άποτρέψωσι τάς συγχρό¬ 

νους των από τής υπερβολικής ταΰτης έκδηλώσεως τής λύπης, λέγοντες 
δτι αίουτο) πράττουσαι μιμούνται τους εθνικούς2, ούδ’ειναι αληθείς Χρι- 

στιαναί εις μέλλουσαν άνάστασιν πιστεΰουσαι καί πράττουσαι τούτο προς 
έπίδειξιν, έραστάς, ίσως, διά των θρήνοιν έπισπώμεναι «τή θερμότητι των 
κοπετών ψιλανδρίας δόξαν έαυταΐς κατασκευάζουσαι» 3, δεν είσηκοΰοντο 
δμως. 

Πόσον τούτο είναι αληθές φαίνεται έκ τοΰ δτι καί σήμερον ακόμη 
είναι έν χρήσει πάντες οί ανωτέρω τρόποι τής έκδηλώσεως τής λύπης. 

Καί νυν δήλα δή οί θρηνούντες προσφιλείς νεκρούς λύουσι τήν κόμην 4, 
τίλλουσι τάς τρίχας τής κεφαλής ή τό γένειον, γρονθοκοποΰσι τό στήθος, 

μάλιστα διά λίθου ,Γ> ή διά των γρόνθων ή λίθων, κτυπούσι τήν κεφαλήν6, 

_ Ρ 

(Λαογραφ. Θ'. 324). Είπε δέ καί ό Λουκιανός (περί πένθους, 12) «οί μέν χαμαί 

κυλινδοΰνται πολλάκις καί τάς κεφαλάς άράττουσι προς τό έδαφος». Σήμερον 

«μάννα πίκουπη»=πρηνής (έπικύπτω) έν Ήπείρω λέγεται ή δυστυχής μήτηρ, ής τό 

τέκνον άπέθανε. 

1 Σ υ μ ε ώ ν ο ς Μεταφράστου, Βίος τοΰ οσίου Θεοδοσίου, Ρ. Ο. 

114.552. Πβ. καί όσα περί των ανωτέρω τρόπων τοϋ θρήνου έσημείωσα έν τή 

διατριβή μου «έπιβίωσις εθίμων τινών περί τήν ταφήν» τή δημοσιευθείση έν τφ 

Ήμερολογία» τής Μ. Ελλάδος τοΰ 1929, σ. 376. 378. 

2 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς. Ρ. Ο. 61. 29, 62. 480.450. V ά π ο β, Βείέι&£6 ζητ Υ>γ- 

ζ&πΐίπίδοΐιβη ΚιιΙΙιΐΓ^βδοΙιίοΙιΙε σ. 81. 

3 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 59. 347. 348. 61. 236. 

4 Πβ. τήν σημερινήν προς γυναίκα κατάραν «νά σέ δώ ξέπλεη» καί τήν απει¬ 

λήν «θά σε κάνω νά τραυας τά μαλλιά σου*. 

5 Πρός δήλοοσιν τοϋ σχήματος τούτου μεταχειριζόμεθα νϋν τά ρήματα σ τ η- 

θ ο δ έ ρ ν ο μ α ι, σ τ η θ ο κ ρ ο ύ γ ο μ α ι, δ ε ρ ν ο κ ο π α ν ί ζ ο μ α ι. Π β. 

καί τήν φρ. «νά πάρω πέτρες νά δαρθώ» καί τόν στίχον 
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άμύσσουσι τάς παρειάς1, πλήττουσι διά των παλαμών τά γόνατα 3, ρίπτουσι 
τέφραν επί τής κεφαλής ή των φορεμάτων5 και πίπτουσι πρηνείς4. 

Τούτου ενεκα δεν συμφωνώ μέ την έκφρασθεΐσαν γνώμην δτι οί 
ανώτερο) τρόποι τού θρηνειν, καίτοι παρ’ άρχαίοις γνωστοί, δεν άπετέ- 

λεσαν σταθερόν έθος κατά τούς ιστορικούς χρόνους και οτι ό Λουκιανός ΐ 
άναφέρων αυτούς παριστςί ύπερβολικοότερον και φαντασιωδέστερον τά 

πράγματαδ. | 

Ό Πλούταρχος6 πιστοποιεί διά τούς χρόνους του δτι αί κυρίαι, προς 
ενδειξιν πένθους, ήνάγκαζον τάς θεραπαινίδας των νά μελανειμονούν, 

αΐκίας και άμορφίαν εις αύτάς επιφέρουσαι. Περί παρόμοιας συνήθειας ν| 
βραδύτερον όμιλεΐ και ό Χρυσόστομος, δστις -ψέγει την εύ'πορον οικοδέ¬ 

σποιναν, διότι, τιμώσα δήθεν τον άπελθόντα, παρορμα τάς θεραπαινίδας . I 

νά κόπτωνται, έν φ αυτή ούτε την κόμην τίλλει, ούτε τούς βραχίονας | 

γυμνοί, οΰχί δι’ άλλον λόγον «αλλά διά τό μή δόξαι καταισχΰνειν έαυτήν»7. 

Έκτος τών άνωτέρα) ό προκείμενος νεκρός έθρηνεΐτο, ψαλλόμενων ] 

προς έπαινον αυτού διαφόρων μυρολογίων. I 

Είδικάς συλλογάς τοιούτων θρηνητικών ασμάτων αληθές είναι δτι 
δεν έ'χομεν, δυνάμεθα δμως, καί έκ τής σημερινής χρήσεως οδηγούμενοι, 

άρκοϋντα ν’ άνεύρωμεν εις διάφορα Βυζαντινά μυθιστορήματα, διαφό- I 

ρους μονφδίας, έν τφ επ’ όνόματι Γρηγορίου τού Θεολόγου φερομένφ δρά- || 

μάτι «Χριστός πάσχων», ένθα οί συγγαφεΐς τό περιεχόμενον έκ τίον έν 
τή πραγματικότητι περιφερόμενων θρήνων παραλαμβάνουσι 8. 

1 Έν Χιμάρςι αί στεναί συγγενείς του νεκροΰ άμύσσουσαι διά τών ονύχων ’ 

τάς παρειάς, άφίνουσι νά ξηρανθή επ' αυτών τό καταρρέον αίμα, δπερ πλυνουσιν 

μεοά μίαν Εβδομάδα (Ά λ ε ξ. Γεωργίτση, "Ηθη καί έθιμα Χιμαραίων, Ζω~ ν|| 

γράφ. Άγων, 1.205.) I 

2 Έν Καρπάθφ αί θρηνοΰσαι πλήττουσι τά γόνατα δι’ άμφοτέρων τών χει- ε 

ρών. Μ ι χ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ Ν ο υ ά ρ ο υ, Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου, 

σ. 121, έν Κρήτη δ’ομοίως τά γόνατα σταυροειδώς. 

3 Πβ. τήν έν Σύμη κατάραν «μουζωμός καί σταχνωμός» καί τήν έν Καρ- 

πάθφ «μοΰξες τσαί στάχτες νά χης» ή «ποϋ νά μουζιόνεσαι τσαί νά πάσσεσαι μέ |! 

τή στάχτη τών έφτά φουρνώ». Μ ι χ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ Ν ο υ ά ρ ο υ», Ένθ’ άν. :|ί 

213 ή τήν έν Τσακαννίφ «μαυροκουρνιαχτέ νά ντ’ όράου». || 

4 Ώς έν Ήπείρορ, ένθα, ως άτοιτέρο) είπον, ή μήχηρ, ής άπέθανε τό τέκνον, 

χαρακτηρίζεται ώς «μάννα πίκουπη». Ν ίτ σου, Μονογραφία περί τής έν Ήπεί- :! 

ρω κώμης του Τσαμαντά, σ, 171. Φ. Κουκουλ έ, Έπιβίωσις έθιμο)ν τινών 

περί τήν ταφήν (Ήμερολ. τής Μεγ. Ελλάδος 1929, σ. 378). 

5 X α ρ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον, 2. 389. * 

0 Πλουτάρχου, Παραμ εις τήν γυναίκα, 3. .1! 

7 X ρ υ σ ύ σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 59, 347. 348. | 

8 Κατά τον Β. δ ο 1ι ιη ί ά I, Τοίεη^βόι-Η,ιισίιβ ιιηά Οτ^όοΓίίυΙΙιιε (Ατοΐιίν ί. 

Κ.β1ί§ΐοιΐ!ί\νί336η3θίΐ3.ίΙ, 24. 295), ό ποιητής είς τό είς τήν μητέρα χοΰ Διγενή μύρο- \| ΐ 

Βυζαντινών νεκρικά έ'θιμα. 

Έλέγετο δέ τότε δ επί τφ κειμένφ θρήνος όλολυγμός 1 ή τό ϋρηνος 2 

ή μνρολόγιν8 ή καταλόγιν4 ή εξόδιον"0 ή ανάκλημα 6 ή άνάκλησις \ 

Έγίνετο δέ τό θρηνολόγημα ή μονφδικώς, τών θρηνούντων άναφω- 

λόγιον είχεν ύπ’ δψιν σύγχρονα του μυρολόγια. Μυρολόγια Βυζαντινά βλ. είς του 

Θεοδώρου Προδρόμου τό έργίδιον εξόριστος ή φιλία, στίχ. 3 — 7 καί 

13 —14, είς τό έπυλλιον τά κατά Βέλθανδρον καί Χρυσάντζαν. στίχ. 117. 128 

έξ. (Εε,ζπιηά). είς τοϋ Χορικίου τον επιτάφιον επί Προκοπίφ σοφιστή Γάζης 

(σ 24. ΒοΪ33θΐΐ3(ΐ6), είς του Μ α ν ο υ ή λ Φ ι λ ή τήν μονωδίαν επί τφ δεσπότη 

κύρ Ιωάννη τφ Παλαιολόγω (1.-88 έξ. Μίΐΐβτ). ’Κπιθι δια τήν μετά ταϋχα περίο¬ 

δον τό περί ξενιτείας ποίημα (στίχ. 36 έζ., 263. 287-316 εξ., 410 εξ., 420 έξ.) Πβ 

καί Φ. Κούκο υ λ έ, Παρατηρήσεις είς τά 0αηηϊιΐ3. Οταεοα πιεάπ αενΐ τοΰ Ο. 

λν^πετ (Λαογραφίας, τόμ. 3, σ. 3621 

1 1. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλ. ΙΓ'. στίχ. 553 : 

μετάθεσις 6’ ού γίνεται νόμου τοΐς άμαθέσι 

όλολυγμόν δέ λέγουσι, νοοΰσί τε τον θρήνον 

Εννοείται δτι καί τό ρήμα ό?νθ?ά>ζω ήτο έν χρήσει. 

2 "Εστω καλόν καί αυτό καθά τισιν ήρεσε καί ό θρήνος τών μυροφόρων χό 

θρήνος λέγεσθαι. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Ρ. 07 136. 608, 

3 Έκ παραλλήλου εννοείται χρησιμοποιείται καί τό ρήμα μυρολογώ. Πβ· 

Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην, στίχ. 1442. 1670- 1693 (Ε α ιπ ρ γ ο 3, Ε.οαΐ3.η3 

Οτβοδ). Περί τής ορθογραφίας τής λ. μυρολόγιν έξηνέχθησαν διάφοροι γνώμαι' οί 

μέν δέχονται δτι έκ τοΰ μοίρα ίκλαίγω τή μοΐρά μου) παράγεται, άλλοι δέ, έν οίς και 

ό Κοραής (’Άτακτ. 2.255, 4. 345) συνδέουσι προς τό άρχαΐον ρήμα μύρομαι (Πβ. ]. 

3 ο ά χπ ί ά £, Μ3’γο1ο^ οόετ Μοίχο1ο«;? Ιηάο^βηχΐ3ηί3θ1ιε Κοτβοίιαιι^βπ, 12 (1901), 6 

—13. Β. 3 ο 1ι ιη ί ά ί, Τοίεπ^εόταιιοΐιβ, ΑπΛΐν 24. 256. Πβ. καί Μ 3. γ ΐ α ] ο & η- 

α ϊ ά ιι, ϋη1;6Γ3ΐιο1ιιιη^βη ζχιγ Ροπή άεχ ηειι^τίεοΐιίβοθεη Κΐ^εΐίεάει-, σ. 15. 3 Αν λα¬ 

βή τις υπ’ δψιν δτι, δπως καί ανωτέρω έλέχθη, τό σώμα τοΰ νεκροΰ έμυρίζετο, 

έμυρολογεϊτο, κατά τό μύρισμα δέ τοΰτο τοΰ νεκροΰ καί θρήνος, φυσικά, 

έπηκολούθει. δέον νά δεχθή δτι μέ τό μύρον όρθώς συνδετέα ή λ. επομένως διά 

τοΰ υ γραπτέα. 

4 Γ ε ω ρ γ η λ ά, Τό θανατικόν τής Ρόδου, στίχ. 36 (IV & £ η ε Γ, Οιηηΐηα 

σ. 33.) 

5 Βίος καί πολιτεία τοΰ αγίου ενδόξου Ευδόκιμου, Ιζ3\ν63ίί&, 13. 214. 

6 Καί τά ά ν α κ α λ ώ καί ανακαλούμαι, ώς είκός, έν μεγίστη χρή- 

σει. Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 54. 694, 60. 890. Μ. Βασίλειος, Ρ. Ο- 32, 

1052. υ 3 ε π ε Γ, Εε&επάεη άετ Ρείκια. 25. 9. Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο 0, Είς τήν 

θυγατέρα Στυλιανήν προ ώρας γάμου τελευτήσασαν (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5. 80. 

85.). Βασιλείου Ά χ ρ ι δ η ν ο ΰ, Λόγος επιτάφιος επί τή έξ Αλαμανών Δε- 

σποίνη (Βυζαντινά Χρονικά, 1. 119). 

7Γρηγόριος Ν ύ σ σ η ς, Ρ. Ο. 46. 332. Θεοδώρου Προδρό- 

μ ο υ, Έπιστολαί, Ρ. Ο. 99. 1265. Τό ά ν α κ α λ ο ΰ μ α ι, τό όποιον ώς ανα¬ 

καλεί ο ΰ μ α ι είναι σύνηθες είς τά μετά τήν άλωσιν Κρητικά κείμενα (Φ. 

Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολή, Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 27), περιφέρεται σήμερον έν 

Ήπείρφ, Κρήτη καί Κύπρω, έν ή τελεταίφ νήσω συνηθέστατον καί τό ά ν α κ ά - 

λ η μ α ν, επί τής σημασίας τοΰ μυρολογίου, είναι ήδη άρχαΐον σημαίνον χαλώ καί 
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νοΰντων τό Ιον, Ιον ή γονι1 ή των παρισταμένων γυναικών η των άνδρών 
συνθρηνουντων, τής κοινής συνοδίας των θρήνων καλούμενης σννΰρη- 

νον2. 1 

Κατά τά μυρολόγια, τά όποια πιθανώτατα, ώς καί σήμερον πολλά- 1 

χοΰ, άπηγγέλλοντο καθημένων περί τον νεκρόν όκλαδόν των θρηνουσών 
ή επί χαμηλών σκαμνιών ή επί τών γονάτων ή επί του εδάφους 8 (Εϊκ. 

3), κατά τά μυρολόγια λοιπόν, ό· προσφιλής νεκρός, ουτινος έξήρονιο αί 
άρεταί, προσηγορεΰετο φως (φώς τών οφθαλμών), ψυχή, καρδία, παρη- 

γορία, πνοή, ζωή καί χαρά 4. 

αύθις καλώ το όνομα του νεκρού. Συνηθέστατον μάλιστα τότε καί τό τρ'ις άνακα. 

λεΐν τό όνομα τοϋ νεκρού, όταν οΰτος έπνίγετο ή έπιπτεν έν πολέμα» ή έθνησκεν 

έν τη ξένη. Πβ. τά της Ίλιάδος (ψ. 178) ένθα, άναφθείσης ιής πυράς τοϋ Πα¬ 

τρόκλου, ό Άχιλλεύς 
ώμωξε τ άρ’ έπειτα φίλον τ’ όνόμηνεν 

έταΐρον. 

Νυν έν Μάνη οί μαθόντες τον θάνατον συγγενούς ή φίλου, εισερχόμενοι εις 

τήν αυλήν τοϋ οίκου αύτοΰ ή καί έν τη αυλή τοϋ ναοΰ, μετά την νεκρώσιμον ακο¬ 

λουθίαν, φο>νάζουσι: αδέρφι, αδέρφι, τό όνομα άμα αύτοΰ άναφωνοϋντες (Δ. Ζ α- 

φειρακοποΰλου, "Εθιμα τής κηδείας έν Μάνη, Λαογραφ. 3. 474—5). Πβ. 

καί τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Οα Οαπ^ε έν λ ά ν α κ ά λ ε σ μ α ν, ά ν ά - 

κ λ η μ α ν καί άνακαλεστάόες. ’Έπιθι καί Γ. X α τ ζ ι δ ά κ ι ν έν Έ~ 

πιστ. Έπετ. Θ'. 39—41 καί ίδ. Φ. Κουκουλέ, Έπιβίωσις έθίμων τινών περί 

τήν ταφήν (Ήμερολ. τής Μ. Ελλάδος, 1929 σ. 375.) 

1 Π ο υ λ λ ο λ ό γ ο ς, στίχ. 406 (1Λ7 α £ η ο γ, Οαπηίηα, σ. 191). Γ. Ά κ ρ ο- 

πολίτου, Επιτάφιος τφ άοιδίμω βασιλεΐ κυρφ Ιωάννη τφ Δούκα 2. 12. 22 

(ΗοϊεεπδοΓ^). 

2 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 61. 390. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς, Ρ. Ο’ 

46.865. Θαύματα τοΰ αγίου Αρτεμίου (Α. Παπ αδοπούλου — Κέρα¬ 

μέ ω ς, ναηε. Οπιεοα εαοτα, 52. 17). Θεοδώρου Προδρόμου, Κατομυο- 

μαχία, στίχ. 321 (Ηετεΐιβι·). I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ Θ', ίστορ. 277, στίχ. 631, 

Τά κατά Βέλθανδρον καί Χρυσάντζαν στίχ. 1164. Ή λ. σ ύ θ ρ η ν ο χρησιμοποι¬ 

είται σήμερον έπί τής ανωτέρω σημασίας έν Νάξ<*> καί αλλαχού. 

3 Σήμερον έν Καρπάθφ καί Γορτυνία αί μυρολογοΰσαι κάθηνται έπί τοΰ εδά¬ 

φους, έν Μάνη θρηνοΰσι γονατίζουσαι ή όκλαδόν καθήμεναι (στεριωμένες ’ς τά γό¬ 

νατα). Κ. II α σ α γ ι ά ν ν η, Μανιάτικα μυρολόγια, σ. 76. Όκλαδόν επ’ ίσης έμυ- 

ρολόγουν τον νεκρόν καί έν Κοτυιοροις τοΰ Πόντου (Ξ ε ν ο φ. ’Ά κ ο γ λ ο υ, 

Λαογραφικά Κοτικόρων, σ. 224.231) όμοίιος έν μέση Εύβοια καί έν Τσακωνίφ (Μ ι χ. 

Δ έ φ ν ε ρ, Χαιρετισμοί, εύχαί, κατάραι, όρκοι, άσματα Τσακώνων, Λαογραφ. 2 

39.), Έν Κάσσω αί μυρολογοΰσαι χήραι κάθηνται έπί χαμηλών σκαμνιών, έν Χίφ 

δέ καί έπί πετρών. 

4 Διήγησις τοΰ Διγενή, Λόγ, Α'. 337 (Τε^τ^πά). Θεοδώρου Προδρό¬ 

μου, Εις τήν σεβαστοκραιόρισσαν θρηνητικός λόγος (Μίΐΐετ, Κεοαεΐΐ II. 768). 

Ευθυμίου τοϋ Τορνίκη, Λόγος έπιτάψιος εις τον Αθηνών τον ύπέρτι- 

μον (Αρμονίας, 3. 217). Τά κατά Βέλθανδρον καί Χρυσάντζαν, στίχ. 1157. Ά ν (α¬ 

νόμου, Μονφδία έπί τφ θανάτω Θεοδώρου Β'. τοΰ Παλαιολόγου (Σπ. Λάμ¬ 

πρου, Παλαιολόγεια, 4. 186. 5). Α α ί ά α η 5 6 γ, ΜΪΓ&σιιΙίΐ δαμοΗ ΟβθΓ§ίί, 26. 1, 

Ειχον δέ ταΰτα διάφορον περιεχόμενον, άναλόγως τή; ηλικίας, τής 
κοινωνικής θέσεως τοΰ νεκρόν, ώς καί τών περιστάσεο^ν, ύφ’ άς έπήλθεν 
ό θάνατος Εις τού; νέους π. χ. έξεφράζετο τό παράπονον δτι προώρως 

Είκ. 3. Λί ’έπί τοΰ εδάφους καθήμεναιζκαί θρηνοΰσαι. 

(Έκ τοΰ λευκώματος τοϋ Κ&Ηπέ Πϊαπιΐ, τόμ. XI τοΰ Δελτίου τοΰ Ρωσ- 

σικοΰ Ινστιτούτου τής Κων/πόλεως, πίν. 38 ο8.) 

οΰτοι έγκατέλιπον τό φώς τοΰ κόσμου μαρανθείσης τής νεότητος καί τοΰ 
κάλλους των \ χωρίς νά ελθωσιν εις γάμου κοινωνίαν καί να τοϊς ψαλώσι 

ι Μ. Βασίλειος, Ρ. Ο. 32. 1045- Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Φιλα- 

ρέτου (Ροηηηγ - Εετογ, Βυζάντιον, 9. 159, 8). Κ η γ I ζ · ΰ γ 6 κ 1, Μίεΐι^εΐίε ΡεεΙΠ 

δοπρία ταΐποτα 1. 195. 154, 
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έπιθαλάμια άσματα, χωρίς νά συνδιασκεδάσωσι μετά τών φίλων καί χω¬ 

ρίς νά έγκαταλίπωσι κληρονόμους ί, εκαλείτο δ5 ή γή νά μή μαράνη τοΰ 
μέλλοντος νά ενταφιασθή τό κάλλος 3 η ν’ άνοιξη προς μικρόν ούτος τούς 
οφθαλμούς καί νά όμιλήση προς τούς προσφιλείς του* οί γηραιοί μάλιστα 
γονείς παρεπονοϋντο, διότι φεύγει τό στήριγμα τού οίκου των καί ό γη- 

ροκόμος των 3 καί τό πρόσωπον τό όποιον, θανόντας, θά τούς παρέπεμπεν 
εις την τελευταίαν των κατοικίαν, τελούν καί τά νενομισμένα Α 

Αί σύζυγοι παρεπονοϋντο διά την χηρείαν καί τά έπακολουθοϋντα 
δεινά, διά την ερημιάν τοΰ οίκου, άποροΰσαι πώς άντέχουσι νά βλέπωσι 
τον προσφιλή σύζυγον άπνουν 5 καί μυρόμεναι, διότι δεν θά έπανίδωσι 
πλέον τον απερχόμενον6, τον οποίον άπεκάλουν σιυτήρα καί πρόμαχον 
καί θάρρος των καί πύργον καί στήριγμα τοΰ οίκου 7, γαλήνην τής ψυ¬ 

χής των καί άγκυραν των τέκνων των 8. 

Τά τέκνα τέλος έκάλουν τούς γονείς τιον ν’ άνοίξωσι τούς οφθαλμούς 
καί νά τά ΐδωσι, νά τοΐς άπευθύνωσι δε τον λόγον καί νά τοίς δώσωσι 
τάς τελευταίας συμβουλάς των α. 

Ταΰτα καί παρόμοια έθρηνολόγουν συνήθως οί οικείοι τοΰ νεκρού, 

έπεκράτει όμως τότε καί ή συνήθεια, ευρύτατα διαδεδομένη, ϊνα καλώσιν 
επί μισθω καί είδικάς θρηνψδούς γυναίκας, μνρολογιστρίας 10, αίτινες ένέ- 

τεινον τον θρήνον των γυναικών διά τών πολλών καί προς την περίστα- 

σιν προσαρμοζομένων μυρολογίων των, αυτοσχεδίων είτε καί μή. 

Καί έπολέμουν μεν την συνήθειαν ταύτην οί πατέρες τής εκκλησίας 
όμιλοΰντες διά τον καταγέλαστον έσμόν τών θρηνουσών γυναικών, Έλ- 

ληνίδας γυναίκας αύτάς άποκαλοΰντες καί την εθνικήν τοΰ εθίμου αρχήν 

1 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς, Ρ. Ο. 46. 869. Τά αυτά λέγει καί ό Λου¬ 

κιανός έν τφ περί πένθους πονηματίφ του (κεφ. 13). ]. Α ιι ί θ & τι 3 β τ, Οαε 

Όταοίιβη-ννπηάεΓ άεε Ηεχίί^εη Οεοτ§:, 56. 57. 129. 10. 

2 Κ η γ I ζ — Όγ£χ1, ’Ένθ’ αν. 200. 298. Ό πόλεμος τής Τρωάδος, στίχ. 669. 

Λ Διήγησις Φλωρίου καί Πλάτζια Φλώρης, στίχ. 1149. Μαρτύρων του άγ. 

μάρτυρος Ούάρου, Ρ. Ο 115. 3156. 

1 Βασίλειος Σελεύκειας, Ρ. Ο. 85. 144. 

δ Τά κατά Βέλθανδρον καί Χρυσάντζαν, στίχ. 1158. Γρηγόριος Θεο¬ 

λόγο ς, Ρ. Ο. 37. 571. 

β Χρυσόστομος, Ρ. Ο- 59. 347. 

7 Βίος καί πολιτεία τοΰ Ανθρώπου τοΰ θεού Αλεξίου (ΑαεΙ. ΒοΙΙ. 19. 252) 

ΚηΠζ— ϋ γ β χ 1, Ένθ’ άν. 1. 198. 217. Θεοδώρου Προδρόμου, 

Στίχοι μονφδικοί (Βοίδδοηαάβ. Αηβοάοία Νον&, ο. 297 έξ. 305. 383). 

8 Θεοδώρου Προδρόμου, "Εν θ’ άν. 385. 

9 Διήγησις τοΰ Διγενή, Λόγ. Ζ'. στίχ. 119 έξ. (Εβ^Γαπά). 

10 Π ο υ λ λ ο λ ό γ ο ς, στίχ. 406 (IV ά % η ε τ, Οαηυίπ&, σ. 191.) 
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ύπαινισσόμενοι, δεν είσηκούοντο όμως1. Έπί Βενετοκρατίας μάλιστα κατά 
τον ΙΔ'. αιώνα γνωρίζομεν δτι διά διατάγματος δουκικοϋ άπηγορεύθη τό 
μυρολογείν έπί ποινή φυλακίσεως δεκαπενθημέρου και καταβολής πέντε 

ύπερπύρων 2. 

Κατά τό σύνθρηνον ή έξάρχουσα άπήγγελλεν ενα στίχον, κατά τούς 
τελευταίους μάλιστα αιώνας τής ήμετέρας αυτοκρατορίας, καί δή εν Ίοο- 

νία, δεκαπεντασύλλαβον, τούτον δ’ έπανελάμβανον αί συνθρηνοΰσαι ή 

αυτούσιον, ή τουλάχιστον κατά τό νόημα 3. 

Τέλος άς σημειωθή δτι τον κείμενον νεκρόν έθρήνουν ού μόνον γυ¬ 

ναίκες, παρ’ αίς ό θρήνος ήτο νόμος 4, αλλά καί ανδρες, ώς δά κατά τό¬ 

πους καί σήμερον γίνεται δ, περίφημοι μάλιστα ήσαν οί Μαρυανδηνοί 
θρηνφδοί®. Ούχί σπανίως όμως προσήρχοντο καί πολλά απρόσκλητα άτο¬ 

μα έπ’ εΰκαιρίφ τοΰ θανάτου τούς ίδους νεκρούς άποκλαίοντα 7. 

Εννοείται δ’ δτι οί συγγενείς έθρήνουν καί έκόπτοντο ού μόνον πα¬ 

ρόντος τοΰ νεκρού, αλλά καί οσάκις εύρισκον φόρεμα ή κόσμημά τι ή 
καθ’ δλου άντικείμενον άνήκον εις αυτόν 8. 

Ρ 

1 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 57. 374, 59. 467, 61. 106. 390, 63. 37. 43. 887. 

X ο ρ ι κ ί ο υ, Επιτάφιος έπί τφ Ποοκοπίω, 128. 13. (ΡοΓδίιβΓ-ΕΐοηΐδΙβί^). Περί τής 

χρ η σε ως τών θρηνητριών βλ. Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Τφ πρωτοσυγκέλλφ τφ Πα- 

ρασπονδύλφ (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 5. 366.) Κ. Μ α ν α σ σ ή, Σύνοψις χρονική, 

227, στιχ. 5338. Κ. Στιλ β ή, Έπί τφ έμπρησμώ τής Κωνσταντινουπόλεως (Λά¬ 

μπρου, Ν. Έλλην. 8. 13). Διά την άρχαίαν εποχήν έπιθι Χαρ. Βουλοδή¬ 

μ ο υ, Δοκίμιον περί τοΰ Ιδιωτικού βίου τών αρχαίων Ελλήνων, 2. 377. 379. 

2 Φ. Κουκουλέ. Συμβολή (Έπετ. Έταιρ. Κρητ- Σπουδ. 3.26). 

3 Θεοδώρου Προδρόμου, Κατομυομαχία, στίχ. 320 έξ. Μ ι χ α ή λ 

Άκομιτάτου τοΰ Χωνιάτου, Μονωδία εις Νικήταν τον Χωνιάτην 

1. 357. 3 (Λάμπρου). 

4 Λιβανιού, ΔυσκοίνΟ, γήμας λάλον γυναίκα έαυτόν προσαγγέλει, τόμ. 

6- 542. 19 (ΡόΓδίετ). Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 61. 29. 

5 Τά κατά Βέλθανδρον καί Χρυσάντζαν, στίχ. 1160. Β α σ ι λ ά κ η. Μονιμ- 

δία (Μαϊ, δρΐείΐε^ίιιιιι Κοιχι&ππχπ., 5. 449). Μιχαήλ Άκομιτάτου τοΰ 

Χωνιάτου, ’Ένθ’ άν. 1, 357. 3. Καί ό Σουΐδας δ’ έν τφ λεξικφ του, II. 205, 

λέγει: θρήνους, τούς παρ’ ήμιν θρηνωδούς. Νύν έν Μάνη (Δ. Ζαφειρακο- 

π ο ν λ ο υ, "Εθιμα τής κηδείας έν Μάνη, Λαογρ. 3. 474) θρηνφδοϋν καί οί άν- 

δρες, ομοίως δέ καί έν Χιμάρα (’Α λ ε ξ. Γ ε ω ρ γ ί τ σ η, "Ηθη καί έθιμα Χι- 

μαραίων, Ζωγρ. Άγων 1. 205. 

6 Παχυμέρης, 1- 311 καί 653 (Βόνν.). 

7 Χρυσόστομος, Ρ. ·ϊ. 59. 600. Β α σ ι λ ά κ η, Ένθ’ άν. 

8 Σ υ μ ε ώ ν ο ς Μεταφράστου, Βίος τής όσιας Ευφροσύνης τής έν 

Αλεξάνδρειά, Ρ. Ο. 114, 316, 
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Η ΕΚΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ 

Περατωθέντος τοϋ θρήνου, ήρχιζεν ή εκφορά, ήτις εκαλείτο καί κη 
δεία, άλλα καί εξόδων1, ακριβώς οπούς καί σήμερον κατά τόπους 2, ή καί 
έξοδος 3, τοποθετούμενου τοϋ νεκρού εντός φέρετρου, τό όποιον συνηθέ- 

στατα χαρακτηρίζεται ή ώς κράββατος ή ώς κλίνη 6, διά τό εχειν σχή¬ 

μα κλίνης, ώς άλλως τε καί οί συγγράφεις μαρτυροΰσι καί αί σχετικαί ει¬ 

κόνες δεικνυουσιν ϋ' οί συγγραφείς μάλιστα τό χαρακτηρίζουσι καί ώς 
οκίμποδα 7, ενιοι δέ καί ώς κιβονριν 8. 

1 Λ ε ο ν τ ί ο ιι Ν ε α π ό λ ε ω ς, Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών ’Ιωάν- 

νου τοϋ Έλεήμονος, 52. 17 (Οεΐζετ). Ά χ μ έ τ. Όνειροκρ. κεφ. 180 καί 182, 298. 

(σελ. 84. 19, 239. 112, ΌτεχΙ). Βίος τοϋ δοίου πατρός ημών Αμβροσίου (Α. Παπα- 

ό ο π ο ύ λ ο υ - Ιί ε ρ α μ έ ω ς, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτική; σταχυολογίας 1. 81. 

27. Νικηφόρου, π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο υ Κωνσταντινουπόλεως, 

Βίος Άνδρέου του κατά Χριστόν σαλοΰ, Ρ. Ο- 111. 724- Κωνσταντίνου 

Πορφυρογέννητου, Έκθεσις της βασιλείου τάξεως, 630. 21. Είπε δέ και 

6 σχολιαστής τοΰ Άριστοφάνους (Βάτραχ. 168) : έκφορά, δ κοινώς έξόδιον λέγεται. 

Πβ. τά πολύλεκτα έξόδια ρήματα καί τους έξοδίους ΰμνους. 

3 Παλαιότερον έν Κρήτη καί σήμερον έν Αΐνω, Ήπείρφ καί Νισυρφ ξ ό δ 1 

καί ξ ό δ ι ο έν Κυζίκφ λέγεται ή νεκρική πομπή. Πβ. καί Φ Κουκουλέ, 

Συμβολή εις τήν Κρητικήν λαογραφίαν επί Βενετοκρατίας (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. 

Σπουδ. 8. 28.). 

3 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ Ο. 60. 769. Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Είς τήν θυ¬ 

γατέρα Στυλιανήν (Κ. Σάθα, Μεσ Βιβλ. 5.82). Έν τι] εκθέσει τής βασιλείου τά- 

ξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου (275. 14) ή κηδεία 

τοΰ βασιλέως χαρακτηρίζεται ώς «επιτάφιος βασιλέως», σφζεται δ’ ή ονομασία καί 

σήμερον κατά τήν περιφοράν τήν γινομένην τήν Μ Παρασκευήν. Βλ. καί Ν. 

Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν (Λαογρ. Σύμμ. 8. 334). 

^ Λιβανιού, Δύσκολος γήμας λάλον γυναίκα εαυτόν προσαγγέλλει, § 49, 

τόμ. 6. 542 (Ροτείθΐ·). Ά χ μ. έ τ, Όνειροκρ κεφ. 131 καί 132 (σελ. 8^. 21, 87. 5, 

ΌγθχΙ). I. Μ α λ ά λ α, Χρονογρ. 482. 8. 489. 16. Τ Ια. Ν ί 3 8 β η, Βίος τής όσιας 

Εύσεβίας (Απαΐ. ΒοΙΙ. 61. 116). Νυν τό φέρετρον λέγεται καί κ ρ ε β β ά τ ι, ώς έν 

Λέσβφ, καί ν ε κ ρ ο κ ρ έ β β α τ ο. 

ό Ρ α γπι ν · 1. ε γ ο Βίος του αγίου πατρός ημών Φιλαρέτου (Βυζάντιον, 

9. 161. 24). 

6 Βλ. καί τήν ύπ’ αριθ. 4 εικόνα. 

7 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ϋ, Ένθ’ άν. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1140. 30. 

Τ α ί β 1, Ειαβί&ίΐαϋ ορια.30. 111. 10. Πβ. τό τοΰ Ησυχίου : σκιμπόδιον ευτελές κλινί- 

διον, μονοκοίτιον, καί τό έν τφ λεξικφ τοΰ Φωτίου σκίμπους'κράββατος ή σκάμνος, 

έτι δέ καί τον διάλογον Τιμαρίωνα 35 (Β 1 1 ϊ 3 3 ε η, Αη&ΙεΙΠεη, IV. 78). 

8 Διήγησις πολύπαθους Απολλώνιου Τύρου, στ. 390 (IV α £ η ε γ. Ο&παιΐηα, σ. 

261). Περί τής χρήσεως τής λ. έν Κρήτη επί Βενετοκρατίας βλ. Φ. Κουκουλέ, 

Συμβολή είς τήν Κρητικήν λαογραφίαν επί Βενετοκρατίας (Έπετ, Έταιρ. Κρητ. 

Σπουδ. 3. 29.) 
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Δεν υπήρχε ν ώρισμένος χρόνος, καθ’ δν έπεβάλλετο νά γίνεται ή 
κηδεία, μετά τον έπελθόντα θάνατον. Τοΰτο έξηρτάτο έξ ώρισμένων βε¬ 

βαίως λόγων, καί δή κλιματολογικών, οΐτινες εις τό μεσημβρινόν τής Ελ¬ 

λάδος κλίμα δεν έπέτρεπον τήν έπί μακρόν αναβολήν τής κηδείας. Είς 
έξαιρετικάς μόνον περιστάσεις, λ χ. έν καιρφ λοιμού ή σεισμών, οτε διά 
τον μέγαν αριθμόν των άποθνησκόντων δεν έπήρκουν οί θάπτοντες, ήδϋ- 

ναντο νά μείνουν οί νεκροί επί δυο ή τρεις ημέρας άταφοι ι. 

Είκ. 4. Ή επί τών ώμων φερομένη κλίνη. 

(Έκ τοϋ ύπ’ άρ. 155 χειρ, τών έργων Γρηγορίυυ του Ναζιανζηνοΰ. 

ΰιι Ο 3 η £ ε, 0οη8ί3.ηΐίιιυρο1Ϊ3 ΟθπδΗ^ηβ, ΙΤΙ. 77). 

’Έφερον δέ τήν κλίνην οί κομίζοντες επί τών (όμιον’ (Είκ. 4 καί 5) 

εντεύθεν καί αί φράσεις «[μετέωρον] έπέρχεσθαι τον σκίμποδα», «έγκλι- 

δόν αί'ρειν», «ύποβαίνειν τήν κλίνην», «αϊρειν τον νεκρόν», «προσκομί- 

ζεσθαι τόν νεκρόν χερσίν ϋψουμενον», «επί τών ώμων τήν κλίνην βα- 

στάζειν», «ΰπέχειν τή κλίνη (τή σορώ) τόν αυχένα»2. Μόνον δέ κατά 

1 Κεδρηνοΰ, Ίστορ. 675. 6 (Βόνν). 

2 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς, Ρ. Ο. 46. 993. Μάρκου Διακόνου, 

Βίος τοΰ αγίου Πορφυρίου 23 (σ. 20. 4, θΓβ£οίΓ6-Κυ.§εη6Γ). Τ Ια. Ν ί 8 8 ε π. Βίος 

τής όσιας Εύσεβίας (Αππί. Βο]1. 61. 115. 80). Ά χ μ έ τ. Όνειροκρ. κεφ. 131, σ. 

84. 19 (Οτεχΐ). Κ ι ν ν ά μ ο υ, 'Ιστορ. 2. 31. 1. Βίος Αλεξάνδρου, στίχ. 3920 (\ν 3,- 

§ η ε γ, ΤγοΪ3 ροέπΐ63, σ. 174), 
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τούς τελευταίους αιώνας άναφέρεται οτι τό φέρετρου εβαστάζετο επί τών 
χειρίυν Ί. 

Έβάσταζον δέ την σορόν οί συγγενείς η φίλοι τού νεκρού 2, τών επι¬ 

φανών μάλιστα εξέχοντα πρόσωπα, την τών κληρικών δέ και ιερών προ- 

σώπα>ν πολλάκις οί του ίεροΰ καταλόγου 3. Έκτος όμιος τούτων ύπήρχον 

Εικ. δ. Ή εις τον ναόν τών αγίων Αποστόλων άφιξις τών 
λειψάνων Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. 

(Έκ τοΰ Μηνολογίου Βασιλείου τοΰ Βλ ώ Ε 1) ε γ 5 ο 1 I, Εεε &Π5 

δΟΐϊΐρίηβΐΓβδ άο Βγζ&ποβ, σ. 29). 

καί ειδικοί νεκροφόροι, επ’ αμοιβή τό επάγγελμα άσκούντες4, δεκανοϊ καί 

λεκτικάριοι καί κοπιαται καλούμενοιδ* κατά τάς κηδείας μάλιστα τών πε- 

1 Ιερομόναχου Βησσαρίωνος, Μονωδία επί Κλεόπη Παλαι 

ολογίνη (Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Παλαιολόγεια, 4. 159. 18.). 

3 Σ υ ν ό δ η Παπαδ η μητρίου, Τΐιεοιίοτοε Ργο(1γοιπο3, σ. 284. Κ ι ν- 

ν ά μ ο υ, Ίστορ. 31. 1. 

3 Περί τοΰ νεκροΰ τού αγίου Βασιλείου λέγεται; «προσεκομίξετο χερσί αγίων 

ύψούμενος». Γρηγόριος Θ ε ο λ ό γ ο ς, Ρ. Ο. 36. 601. Συμεώνος Με¬ 

τά φράστου, Βίος τής όσιας Εύσεβίας, Ρ, Ο. 114. 997. Πβ. Ό. Ρ ε I: γ 3. Ε ά- 

1ί ο 3, Βίο ΤοΙβπ ίπα Κ,βοΐαΐ:, σ. 101. 

4 Τον μισθόν εις τούτους παρείχεν ή αγία Σοφία. 

δ Έν ταΐς Νεαραϊς τοΰ Ιουστινιανού άναφέρονται οί την κλίνην φέ- 

ροντες καί οί όρύττοντες (Ζιοΐι. νοη ΰίη^επίΐι&ΐ. ΙτηρεταΙοηδ Ιιΐδάηί^- 
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νήτων, ξένων καί λοιμοβλήτων έγίνετο χρήσις καί τών παραβολάνων, τών 
άιτοτολμώντων δήλα δή νά πλησιάσωσι τον προσβληθέντα υπό λοιμού 1. 

βΩμίλησα μικρόν ανωτέρω περί φερέτρων. Ταΰτα κατεσκευάζοντο ή 
έξ απλού ξύλου, ή διά τούς εύπορωτέρους καί έκ ξύλου κέδρου ή κυπα- 

ρίσσου2. Τά απλά φέρετρα ησαν κτήμα τών εκκλησιών ή τών ευαγών 
ιδρυμάτων, επί επιστροφή παραχωρούμενα, ως δά ενιαχού και μέχρι σή¬ 

μερον συνηθίζεται3. 

Διά τούς πλουσίους εννοείται ύπήρχον ού μόνον άργυροι, αλλά καί 
χρυσοί κράββατοι4, τούς οποίους αντί αμοιβής ένοικίαζον οί κενόδοξοι συγ¬ 

γενείς, μίαν έ'τι δαπάνην εις την ταφήν προσθέτοντες καί την πολυτέ¬ 

λειαν αυτής αύξάνοντες, παρά τάς διαμαρτυρίας τών φρονιμωτέρων 

Φαίνεται δ’ οτι αί δαπάναι μιας κηδείας έποίκιλλον κατά πρόσωπα 
καί αιώνας, εις τούς Πανδέκτας μάλιστα λέγεται δτιαύται κρίνονται άνα- 

λόγως τής περιουσίας καί τοΰ αξιώματος τού άποθανόντος. Έθεωρεϊτο 
δ; ύβρις δαπάνη μετρία γενομένη διά την κηδείαν πλουσίου0. Ούτως εχο- 

μεν μεμαρτυρημένην δαπάνην μιας λίτρας, ήτοι 72 χρυσών νομισμάτων, 

Ρ 

ηί ηαιαο νοοαηίιΐΓ ηονεΐΐσσ, 1. 443α. 444. 447 καί 2. 23 Βασιλικά, 4. 1. ΐΟ καί 59. 

3α. Περί τών αυτών όμιλεί καί ό Βαλσαμών ερμηνεύουν τον 47ον κανόνα τής έν 

Τρούλλω ΣΤλ οίκουμ. συνόδου (Ρ ά λ λη- Π ο τ.λ ή. Σύνταγμα, 2. 418). 

1 Παράβολοι έλέγοντο οί τολμηροί ύηριομάχοι, Σ ω κ ρ ά τ ο υ ς, Έκκλ. 

Ίστορ. Ζ\ 22. "Αλλως περί παραβολάνων ό Ηεπτί Ογ6£οϊγ6 έν Βυζάντιο). 

2 Τ ο ιι § 3. γ (1. £μάά &ά ρεοίαηοδ πιογοβ άί^ηοδοεηάοδ αΐΐ^εικίεςυο Ιεχίοδ 

οοηίοπιηί αοΐ3 δαηοΐοπαιη, σ. 76. 

3 Ι< ε δ ρ η ν ο ΰ, Ίστορ. 675. 75 (Βόνν.). Ά σ τ ε ρ ί ο υ Ά μ α σ ε ί α ς, 

Ρ.Ο. 40. 185. Περί τής χρήσεως τοΰ κοινοδ κραββάτου βλ. Β. 3 ο ύ πι ί ά 1, ΤοΙβπ- 

&ο6γ&ιιι:1ι6, ΑΓοίιίν 24. 306. 

4 I. Μ α λ ά λ α, Χρονογρ. 489. 16. Ζ ά ^ ίι. ν. Π ί η § ε η 1:1ι α 1, ΙηιρβΓ&ίο- 

Γ13 ΙοΒίΐηΐαπΐ ηιΐ3.6 νοο&ιιΐιιτ ηονβΐίβε, 2. 448. Χρυσών κλινών μνείαν ποιείται καί 

ό Χρυσόστομος. Περί τής έν αγία Σοφία χρυσοπάστου κλίνης βλ. Ό υ Ο α π £ ε, 

ΟοπδΙ&πΗιιοροΙΐδ 05Π3Η&Π3, III. 78. 

«Χρυσόστομος, Ρ.Ο 58- 465, 62. 203. 63 810. Βλ. καί V α η ο 6, 

ΒείΐΓ&^β, σ. 8ί. Δ. Μ π αλ ά ν ο υ, 'Η πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών πατέ¬ 

ρων τής Εκκλησίας (Νέα Σιών, 1922, σελ. 439—440.). Β. ΡβίταΙίαΙτοΒ, Βί& 

ΤοΙεη ϊπι Κ,εοΐιΐ, σ. 98. 99. Εις τάς δαπάνας τής κηδείας κατά τούς νόμους (Σύνο- 

ψις Τ. ο. 10 ΖαοΙι. ν. ΐΑιι^ΘΐκύαΙ, ΙΟΚ. δ. 614) άνήκον τά έξοδα τής έκκομιδής, τό 

τίμημα τοΰ τόπου έν φ κατετίύ-εχο ό νεκρός, τά έξοδα τής ένδύσεως καί τής σο- 

ροΰ, ώς καί τά τής μετακομιδής, εάν τό λείψανον μετεφέρετο έκ τής ξένης. 

6 Ιΐανδέκται, Π. 7, 10. 12 5. 
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χάριν κηδείας1, ώς πάλιν καί τριών χρυσών νομισμάτων διά την ιδίαν 
αιτίαν 2. 

Οί βασιλείς ημών, έν τη υπέρ των ενδεών προνοιρ- των, ϊνα μή αί 
δαπάναι τής κηδείας βαρΰνουσι τούς άπομένοντας οικείους οί δε νεκροί 
θάπτωνται αμισθί, ελαβον ενωρίς τά κατάλληλα μέτρα. ’Ήδη λοιπόν από 
Μ. Κωνσταντίνου, δν ήκολούθησε καί "Αναστάσιος ό Δίκορος, ώρίσθη ϊνα 
τά έξοδα των κηδειών των μή εύποροΰντοη' καί αί άμοιβαί των εις ταύ- 

τας ύπηρετούντων 3 καλΰπτωνται από τά ενοίκια 950 καί κατόπιν 1100 

εργαστηρίων αφιερωμένων εις την αγίαν Σοφίαν, μέτρον, δπερ άνενέωσε 
καί ό Ιουστινιανός διά τής 43'ΐς καί 591!; Νεαράς του4. Ή διάταξις δμως 
αΰτη, συν τώ χρόνιο, ήργησε, δι’ δ ήναγκάσθη Λέων ό Σοφός νά την έπα- 

ναφέρη εν ΐσχύϊ. 

Οί κενόδοξοι εννοείται οί ζητοΰντες χρυσήν ή άργυράν κλίνην 6 διά 
την νεκρικήν πομπήν τών οικείων των ώς καί πλείονας άσκητρίας καί 
κανονικάς, ώφειλον νά καταβάλωσιν έξ ιδίων την σχετικήν δαπάνην 6. 

Τά μέτρα δε ταϋτα τών βασιλέων ύπεβοήθουν συχνά καί οί φιλό¬ 

πτωχοι, λαϊκοί ή τού κλήρου, τάς αναγκαίας δαπάνης προς ταφήν τών 
άπορων ή ξένων παρέχοντες 7. Εις παλαιοτέρους μάλιστα χρόνους ή εκ¬ 

κλησία είχε ταμεΐον, είς δ οί Χριστιανοί προσέφερον ποσά προς ταφήν πε- 

νήτων8. 

Σημειωθήτω δ’ δτι ύπήρχον καί οί άτυφοι, οί παραγγέλλοντες ϊνα μή 
ταφώσι, παρά την κοινωνικήν των θέσιν, πολυτελώς, αλλά νά δοθή είς 
τούς πτωχούς ή προς ταφήν των περιττή δαπάνη 9, έν φ άφ’ ετέρου θά 
ύπήρχον καί οί ματαιόδοξοι, οί ζητοΰντες νά γίνη πάσα περιττή δαπάνη 
χάριν τής κηδείας των άλλως δεν εξηγείται τό του Παπινιανοϋ, δτι δεν 

1 Πείρα 41. 10 (Ζ&οΐα. ν. Ιάπ£©η£1ι&1, ΙΟΕ. 1. 189.) 

2 Μιχαήλ Άκομινάτου τ ο ΰ X ω ν ι ά τ ο υ, Επιτάφιος είς τον 
αρχιμανδρίτην Νεόφυτον (1. 268. 14 Λάμπρου). 

8 Τοιοΰτοι ήσαν οί λεκτικάριοι καί αί τήν κηδείαν παρακολουθοΰσαι καί 

ψάλλουσαι άσκήτριαι, ώς καί οί όρύιτοντες τον τάφον. Ύπήγοντο δ’ αί άσκήτριαι 

καί ακόλουθοι είς τον ξενοδόχον τών Σαμψών, δστις έλάμβανε παρά τοΰ οικονό¬ 

μου τά σχετικά ποσά. 

4 Ζ&οΐι. ν. Ιίϊη^εηΙΙι&Ι, Ιωροταίοπε ΙτίδΗηί&ηί, 1. 387 έξ. καί 442 εξ. 

Ο. Ρ ε I γ ι )ι ε 1 ο 8, ϋίβ Τοίεη ίηι Κ,βοΐιΐ σ, 126. 

δ Άναφέρεται έν τη 59η Νεαρά τοΰ Ιουστινιανού καταβολή 12 σολίδων, ήτοι 
χρυσών νομισμάτων, πρός μίσθωσιν κλίνης. 

6 Ζ & ο 1ι. ν. Κ,ίη§6η11ΐ3.Ι, ’Ένθ’ άν. 1. 447. 

7 Θεόδωρος Στουδίτης, Ρ. Ο. 99. 953. 

8 ϋ. ΡεΐΓ&)£3.ΐ£0 3, ’Ένθ’ άν. 96. 

9 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ ο η ς, Ρ. Θ. 46. 845. 
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ίσχύουσιν ανάρμοστοι θελήσεις των άποθνησκόντιον, λ. χ. ϊνα ίμάτια ή 
άλλα περιττά δαπανηθώσι κατά τήν κηδείαν1. 

Οί εκκομιζόμενοι έτοποθετοΰντο έκαστος επί ενός φέρετρου* τούτο 
κατά κανόνα, επειδή όμως κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους αί πόλεις καί 
οί συνοικισμοί συχνά υπό λοιμών έμαστίζοντο, διά τούτο επί τού αυτού 
φορείου τότε έτοποθετοΰντο δυο ή καί πλείονες ή καί επί αμαξών, έκτος 
τής πόλεως έκκομιζόμενοι ή μετεφέροντο διά τών τράνων, σανίδων δήλα 
δή, άς έτοποθέτουν έπί δύο παραλλήλως ζευγνυμένων υποζυγίων3 

Τού κομιζομένου σκηνώματος προηγούντο ψάλλουσαι «ί παρθένοι, 
εκατέρωθεν δε στιχηδόν ιερείς κρατούντες λαμπάδας3 καί ψάλλοντες τον 
άμωμον 4 καί τόν τρισάγιον ύμνον δ, εϊποντο «V οί λαϊκό, ομοίως λαμπα- 

δηφοροΰντες, προηγουμένοον, κατ’άρχαΐον Ελληνικόν έθιμον, τών άνδρών 
καί επομένων τών γυναικών6 (Είκ. (>). 

Εννοείται δ5 δτι οί κληρικοί, οί θάπτοντες ορθόδοξον, έπρεπε νά 
είναι τής ορθοδόξου πίστεως καί μόνον μή ευρισκομένου ορθοδόξου ίε- 

ρέως, κατά Θεόδωρον τόν Στουδίτην. επετρέπετο καί αιρετικός νά τελέση 

τήν κηδείαν 7. 

Είς τήν ακολουθίαν, ήτις, άναλόγως τού αξιώματος τού έκκομιζομέ- 

ι Πανδέκτ. 30. 3. 113. 5. 

3 Θ 8 ό δ ω ρ ο ς Σ τ ο υ δ ί τ η ς, Ρ. Ο. 99. 805. Θεσφάτου ς, Χρονογρ. 

653. 3. Μ ι χ α ή λ ’Α τ τ α λ ε ι ά τ ο υ. Ίστορ. 212. 1. Γ. Κ ε δ ρ η ν ο ϋ. Ίστορ. 

1. 675. 20. Γ ε ω ρ γ η λ ά, Τό -Θανατικόν τής Ρόδου, στίχ. 42 (\ν & § η β τ, Οατ- 

Γπϊηε., σ. 33). Μ. Γ ε δ ε ώ ν. "Εγγραφοι λίθοι καί κεράμια, σ 104. 

8 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Διαταγαί τών άγιων Αποστόλων, Ρ. Ο. 1. 989. X ρ υ- 

σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 61. 360. 63. 43. 811. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς. Ρ. Ο. 46. 

993. Ί «> ά ν ν ο υ Δαμασκηνό ϋ, Βίος Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ, Ρ. Ο·. 96. 

1240. Σ υ μ ε ώ ν ο ς Μ ε τ α φ ρ ά σ τ ο υ, Βίος τής όσιας Εύσεβίας, Ρ. Ο. 114. 

649, 997. Θ. Β α λ σ α μ ώ ν, Είς τόν 103ον κανόνα τής έν Καρθαγένη συνόδου 

(Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή. Σύνταγμα, 3. 551. 552). 

4 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 60. 725. Β α λ σ α μ. ώ ν. ”Κνθ’ άν. 

5 Σ υ μ ε ώ ν ο ς Μ ε ι α φ ρ ά σ τ ο υ, Βίος Κορνελίου τοΰ Εκατόνταρ¬ 

χου, Ρ Ο. 114. 1308. Σ υ μ ε ώ ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς, Ρ. Ο. ,155. 677. 

6 Ρ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ΰ σ σ η ς, Ρ. Ο. 46. 993. X ο ρ ι κ ί ο υ, Επιτάφιος 

έπί Μαρίφ μητρί Μαρκιάνοΰ έ ■ ισκόπυυ Γάζης, σ. 103. 14 (Ροτδίβΐ'-ΐλΐοίθβίβή^). Συ¬ 

μεών ο ς Μ ε τ α φ ρ ά σ τ ο υ. Βίος Κορνελίου τοΰ Εκατόνταρχου, Ρ. Ο. 114. 

ϊ305. Διά τήν παρ’ άρχαίοις "Ελληοΐ συνήθειαν πβ. Δημοσθένους, Πρός 

Μακάρτατον § 62. ’Έπιθι καί Ν· Π ο λ ί το υ, Τά κατά τήν τελευτήν (Λαογρ. 

σύμμεικτα, 3. 335). Καί νΰν κατά τόπους επικρατεί τό έθιμον Σπ. Σ υ γ κ ο λ- 

λ ί τ ο υ, Ό νεκρός είς τήν Άνασελίτσα (Λαογραφ. 11. 401). I. Μ ι χ α ή λ, Μα¬ 

κεδονικά, σ. 19. Ε ύ α γ γ. Φ ε λ ο ύ κ η, Νεκρικά έθιμα από τήν Άλεξανδρού- 

πολι (Λαογρ. 10 461). 

7 Θεόδοιρος Στουδίτης, Ρ. Ο. 99. 1652. 
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32 Φαίδωνος I. Κουκουλέ 

νου η τοΰ σεβασμού και τής αγάπης, ής άπήλαυεν ούτος παρά τή κοινω¬ 

νία, εις την ακολουθίαν, λέγω, πλήν των στενών συγγενών, ορφανών δήλα 
δή παίδων, γονέων, αδελφών, χήρας συζύγου, έγγόνων κτλ., άνήκον καί 
φίλοι, έπειτα δ’ οίύπ’ αύτοΰ εύεργετηθέντες 1 καί οί ΰπηρέται, προς δέ καί 

^ :..λ. 

^ΜΤ'\\Κ' II*" 

Λ Ηφύ&ΚίΛζ&Μ 
Γ*6Ρ •."«.τϊΠπίί, 

ΧΓ" / 
- 

'-Οί 
X , 

ΕΙκ. 6. Ή νεκρική πομπή. 

(’ Εκ τοιχογραφίας τοΰ Αφεντικού τοΰ Μυστρά. Ο. Μ ί 11 ε ι, Μοηιι- 

ηιεηϊδ 1)3'ζαηΙ;ίη3 άε Μϊ8£γ&, πίν. 1023). 

οί δοΰλοι μελανειμοΰντες 2, τινές μάλιστα έξ αυτών ύφασμα επί τής κε¬ 

φαλής φέροντες, εις ένδειξιν δτι άπηλευθεροδθησαν υπό τοΰ μακαρίτου 
αύθέντου των 3, προς δέ καί πολλοί τυχαίως την κηδείαν συναντώντες 
καί καθήκον αυτών κρίνοντες νά την παρακολουθήσουν4. "Οτι δέ την 
περιερχομένην διά τών οδών κηδείαν επισήμου προσώπου έθεώρουν οί 
πολϊται από διωρόφων καί τριώροφων οικιών, λέγουσιν οί συγγραφείς5). 

1 ΈΓοιιτιηγ-Εετογ, Βίος τοΰ αγίου Φιλοθέου (Βυζάντιον, 9. 161. 6). 

^Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62. 471, 63. 809, Βαρλαάμ καί Ί ω ά σ α φ, 

σ. 196 Ι^νοοάνναηΐ-Μίέΐίηςίγ). 

3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Εκλογή τών νόμων, 

Ρ. Ο. 113. 516. 

4 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 61. 560. Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Έγκώμιον εις 

την μητέρα (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 5, 33). Περί άπαγορεύσεως τής Βενετικής 

αρχής έν Κρήτη, ΐνα πολλά άτομα παρακολουθώσι τάς κηδείας τών ορθοδόξων, 

βλ. Φ. Κουκουλ έ, Συμβολήν (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 30). 

5 Γ ρ η γ ό ρ ι ος Θεολόγος, Ρ. Ο. 36. 601. 
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Έάν δ’ 6 αποθανών ήτο μέλος συντεχνίας, καί δή σοβαράς, τότε, 

κατά τάς διατάξεις τού έπάρχου, ώφειλον πάντες οί συνάδελφοί του νά 
παρακολουθήσωσι την κηδείαν μέχρι τοΰ τάφου, την επίσημον στολήν 
των φέροντες «ως άν ένδοξος ή κηδεία εϊη»* ό άπουσιάζων μάλιστα αν ευ 
εΰλόγου αιτίας ΰπεβάλλετο εις χρηματικόν πρόστιμον έξ κερατίων ή Την 
κηδείαν μόνον δέν παρηκολοΰθουν αί συγγενείς νεόνυμφοι, δυσοιωνίστου 
θεωρούμενου τοΰ πράγματος 3. "Ας μή παρασιωπηθή δ’ δτι, εκτός τών 
άνθρωπο.)ν, κατά τάς κηδείας τών εΰγενών καί πλουσίων, παρηκολοΰθουν 
καί οί ίπποι των, σάκκους περιβεβλημένοι καί υπό μελανειμονούντο^ ιπ¬ 

ποκόμων οδηγούμενοι 3, έθιμο ν, δπερ εχει ύπ’ όψιν του καί ό ποιητής τοΰ 
Έρωτοκρίτου, δταν, περιγραφών την κηδείαν τοΰ Άρίστου, ανεψιού τοΰ 
βασιλέως τής Βλαχίας (Δ'. 1975) λέγει: 

τοΰ βασιλιοΰ δλα τάλογα ϋλιμμένα περπατούσα 
κι' εκείνοι πού τά σΰρνασι ολόμαυρα φορούσα. 

Μνημονευτέον προς τούτοις δτι οί έφιπποι, οί συναντώντες κηδείαν, 

σεβασμού χάριν, κατήρχοντο τού οχήματος των 4. 

Ενταύθα πρέπει νά προστεθή δτι τής νεκρικής πομπής μετεΐχον 
λυσίκομοι μεμισθωμέναι θρηνφδοί γυναίκες διά τής αγοράς καί τών στε¬ 

νωπών βαδίζουσαι καί τον αέρα τών θρήνων αυτών πληροΰσαι, θρήνων 
«ναμιγνυομένων εις τούς τών συγγενών γυναικών, αιτινες ομοίως καθ’ 

δλην την διαδρομήν τίλλουσαι την κόμην έθρήνουν, τοΰθ’ δπερ εκαμνε 
τούς σοβαρωτέρους σφόδρα νά διαμαρτΰρωνται λέγοντας, δτι ήτο εντροπή 
τάς τοιαΰτας τών Χριστιανών άσχημοσΰνας νά βλέπωσιν οί εθνικοί, οί 
Ιουδαίοι, καί, εις παλαιοτέρους χρόνους, καί οί αιρετικοί δ. 

Καί οί μέν πατέρες τής εκκλησίας έκαμνον τό καθήκον των, τύ έθι- 

μον δμως, τό όποΤον ήτο καί άρχαίον Ελληνικόν 6, οΰ μόνον διετηρήθη 
κατά πάντας τούς αιώνας τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, άλλα καί κατά 

1Λέοντοςτοΰ Σοφού, Έπαρχικόν βιβλίο ν, 1. 26 (}. Νίεοίε), 

2 Συνεσίου, Έπιστολαί, Ρ.Ο. 66. 1324. Τύ ίδιον έθιμον επικρατεί καί νΰν 

έν Μακεδονία. Α 5 6 ο ί, Μίοεόοπΐαπ ΚοΙΙιΙογ, σ. 200. Έν Λευκάδι, ώς πιστεύου- 

σιν, «ή άσαράντιγη νΰφη δέν κάνει νά δή κηδεία, γιατί κι’ αυτή θά πεθάνη». 

3 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 49. 52 καί 63. 597. 

4 Μ ι χ α ή λ ψ ε λ λ ο ΰ, Έγκώμιον εις τήν μητέρα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 

5. 33.) 

5 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 48. 1020, 62. 203, 63. 42. 44. 811. 

8 Β. 5 ο Ε ιη ί ά ί, Τοίεη&εόπϊιιείιβ, Ατεΐιίν 24. 307. 308. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΓ. ΣΠΟΥΔ. Έ«ος ΙΣΤ' 5 5 
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τούς χρόνους της Βενετοκρατίας καί Τουρκοκρατίας 1, καί σήμερον δ! ετι 

είναι εν χρήσει2. 

Μικρόν ανωτέρω (ομίλησα περ'ι λαμπάδων, άς εις τάς χεϊρας έ'φερον 
οί ιερείς, λαμπάδας όμως καί μόρα καί θυμιάματα εφερον καί οί παρα- 

κολουθοϋντες ώς πολλάχώς έν τοΐς κειμένοις εχομεν μεμαρτυρημένον 3. 

Καί ήτο φυσική ή χρήσις αυτών, άφ’ ού άρχικώς αί κηδειαι έν τε *£λ- 

λάδι καί Ρώμη έγίνοντο νυκτωρ. 

Τήν χρήσιν των κηρίων κατά τάς κηδείας, ών ή αρχική σημασία, 

κατά τούς λαογράφους, ήτο ή τής άποδιώξεως των πονηρών πνευμάτων ή 
κατά Χριστιανικήν άντίληψιν έρμηνεύοντες οί πατέρες έλεγον, ότι συνε- 

βόλιζον τήν εκ τού σκοτεινού βίου προς τό αληθινόν φως πορείαν υ, ή 
τήν έν ούρανοϊς λάμψιν 6 ή ήνάπτοντο προς δήλωσιν τού ότι τούς νε¬ 

κρούς ώς άθλητάς προπέμπομεν 7. 

Συνήθεια κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έπεκράτει, ΐνα ό θάνατος 
ενός μέλους τής κοινότητος αγγέλλεται διά κωδωνοκρουσίας, ή οποία έζη- 

κολουθει καί καθ’ ολην τήν διάρκειαν τής νεκρικής πομπής· ύπάρχουσι 
μάλιστα οί παραπονουμενοι, ότι κατά τάς κηδείας πλουσίων αύτη ήτο συν¬ 

εχής, έν φ κατά τάς των πενήτων έγίνετο κατ’ αραιά διαστήματα 8. Κω- 

1 Φ. Κουκουλέ, Συμβολή εις τήν Κρητικήν λαογραφίαν επί Βενετοκρα- 

τίας (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 29}. 

2 Έν Καρπάθψ σήμερον αί γυναίκες άκολουθοΰσι τήν κηδείαν θρηνοΰσαι, 

ομοίως δέ τέως καί έν Σινασφ τής Καππαδοκίας. Ε. Μ α ν ω λ α κ ά κ η, Καρπα- 

θιακά, σ. 122. I. Σαραντίδου Αρχελάου, Ή Σινασός, σ. 81. Έν Αιτω¬ 

λία αί γυναίκες ούχί μόνον καθ’ οδόν μυρολογοΰσιν, αλλά καί εντός τής εκκλη¬ 

σίας, μετά τήν νεκρώσιμον ακολουθίαν. Δ. Λουκοποΰλου, Σύμμεικτα Αιτω- 

λικά λαογραφικά, Λαογραφ. 8. 31, έν Μάνη δέ καί εντός τοϋ ναοϋ, καθ’ δν χρό¬ 

νον ψάλλεται ό νεκρός. Δ. Ζ α φ ε ι ρ α κ ο π ο υ λ ο υ, "Εθιμα τής κηδείας έν 

Μάνη, (Λαογραφ. 3. 475.) 

3 Νικηφόρου, πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, 

Βίος Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σα?,οΰ, Ρ. Ο- 311. 724. Συμεών ος Μετά- 

φ ρ ά σ τ ο υ, Βίος καί πολιτεία τής όσιας Εύσεβίας, Ρ. Ο. 114. 997. 

ι Εγ ηδ I 5&Π1Ϊ6Γ, ΟεδυτΙ, Ηοοίιζεθ πηά Τοά. σ. 79. 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 00 725. 

0 Κ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ, Ή φροντις των νεκρών έν τώ Χριστιανισμφ (Έκκλ. 

Κήρυξ, 4. 240.) 

7 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 63. 43. 

8 Σ τ. Σ α χ λ ί κ η, Γραφιά καί στίχοι καί έρμηνεΐαι, έτι καί αφηγήσεις 

στίχ. 163 (\\7 & £ π ο γ, 0&Γηιίη&, σ. 84) Φ. Κουκουλ έ. Σφμβολή είς τήν Κρη- 

τικήν λαογραφίαν επί Βενετοκρατίας (Έπετ. Έταιρ). Κρητ. Σπουδ. 3. 25.29} Περί 

τής κρούσεως κωδώνων κατά τήν κηδείαν βλ. Ν. Π ο λ ί τ ο υ, Τά κατα την τε¬ 

λευτήν (Λαογραφ, σύμμεικτα, 3. 834). Βλ. καί τά σημειούμενα έν Λαογραφίας τόμ. 

10. 461 καί 11. 898. 'Η πένθιμος κροϋσις των κωδώνων έν Ζακύνθφ έκφέρεται 

διά τοΰ ρήματος ν ε κ ρ ο σ η μ α ί ν ω. 
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δωνοκρουσία μόνον δεν έγίνετο, θαπτόμενων εκείνων, ών άπηγορευετο ή 
εκκλησιαστική κηδεία V 

'Άς προστεθή ότι τό έθιμον τής τοιαυτης έπί νεκρφ κωδωνοκρου¬ 

σίας έπικρατεί καί νυν πολλαχού. 

Μετά τον θάνατον, καί κατά τήν διάρκειαν τής νεκρικής πομπής, 

όσιον έθειυρεΐτο νά μή γίνωνται σκηναί, τήν ιερότητα τής περιστάσεως 
διαταράττουσαι' ό)ς όμως έκ των νόμων μανθάνομεν, δεν ελειπον τότε 
καί τά άτοπα. Πολλοί δη λα δή είς ούς ώφειλεν ό μακαρίτης, έσπευδον νά 
σφραγίσωσι τήν περιουσίαν του, άπουσης τής αρχής, ήμπόδιζον δέ νά γίνη 
ή κηδεία ή, αν έγίνετο, τήν έσταμάτων καθ’ οδόν λέγοντες, ότι δεν θά 
έπιτρέψωσι νά γίνη αύτη, αν δεν λάβωσι τά δφειλόμενα ή τουλάχιστον εγ¬ 

γυητήν διά τό χρέος 2' τινές μάλιστα, έ'τι περαιτέρω προχωρούντες, ουδέ τά 
οστά των οφειλετών των άφινον νά μετακομισθώσι διά δημοσίας οδού 
καί νά ένταφιασθώσι, διασκορπίζοντες αυτά, «ν δεν έπληρώνοντο’ οί αυ¬ 

τοί εκράτουν καί ώς ένέχυρον τά τέκνα τοϋ νεκρού ή έμίσθουν αυτά εις 
δουλικήν υπηρεσίαν 3. 

Απέναντι τοιαυτης συμπεριφοράς ή πολιτεία έλάμβ^νε τά μέτρα της. 

Ούτως ή Τουστιάνειος νομοθεσία τον οΰτω πράξαντα ύπήγεν είς τον περί 
δημοσίας βίας νόμον καί τον ετιμώρει ή διά καταβολής προστίμου 50 λί¬ 

τρων χρυσίου ή, αν δεν ειχεν ούτος χρήματα, διά σ θεματικής ποινής υπό 
ειδικού δικαστου επιβαλλόμενης 4 ή, μή γινόμενης δεκτής τής άγοογής του, 

καί αν ακόμη ήτο δικαία, κατεδικάζετο είς δήμευσιν τού ενός τρίτου τής 
περιουσίας του, προς δε καί καταβολήν τόσου ποσού, όσον έλεγεν ότι 
τού έχρεώστει ό άποθανών, τούτο δ5 έδίδετο είς τούς κληρονόμους τοϋ μα¬ 
καρίτου δ. 

Προς αυστηρά ν δ’ έφαρμογήν των διατασσομένων ώφειλον νά έπι- 

βλέπωσιν ειδικοί άρχοντες, ήτοι οί διοικηταί των έπαρχιών ή ό έπαρχος 
τής πόλεως ή ό έπαρχος των ανατολικών Ιερών πραιτοορίων ή ό μάγι- 

στρος τών θείων δφφικίιον ΰ. 

1 Κ. Ρ ά λ λ η, Ποινικόν δίκαιον τής ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας, σ. 
185 έξ. 

2 Ζ & ο θ. ν. I, ί η £ β η Μι ά I, ΙιιιρβΓαίοώδ ΙπΒΗηκιηί ςμι&ε νοοαηίιΐΓ Νονεΐ. 

13.6, 1. 452. 453. Βασιλικά, 23. 2. 1. 

3 Πανδέκται, 11. 7. 38. Περί άλλων βαρβαροτήτων κατά τάς κηδείας βλ. 

Παχύ μέρη, Μιχαήλ Παλαιολόγος, 1. 59.19 καί Ό. Ρ 6 ί γ & 1ζ α θ ο 5. οίβ 
ΤοΙβπ ϊπι Κ,εοΙιΙ:, σ. 111. 

5 Κώδιξ, 9. 19. 6. Πανδέκται, 48. 6. 3. 

® Ζ 3. ο 1ι, ν. Ι> ΐ π § 6 π I 1ι ά 1, Ένθ ’ άν. 1. 453. Ρΐ’οοΙπΓοη ΣΠίοΙιτιη, 3. 1. 

(ΙΟΚ. 6. 314) Επαναγωγή 35 α. β. 

6 Νεαρά 59 ζ'. (Ζ&οΒ. ν. Κίη^εαίΐι&ΐ, 1.450. 454). Πβ. καί Βασιλικά. 59. 1. 38. 
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Τό λυπηρόν δ’ είναι δτι πολλοί των εν ταΐς έπαρχίαις αρχόντων, 

αίσχροκερδώς φερόμενοι, δεν έπέτρεπον νά γίνεται των πολιτών ή κη¬ 

δεία άνευ κέρδους. 

Έν τοιαΰτη περιπτώσει, κατά την Ίουστινιάνειον νομοθεσίαν, οί ού¬ 

τως άθεμίτως ένεργοϋντες παρελυοντο του αξιώματος των, έξωρίζοντο 
καί έπλήρωνον εις τό διπλάσιον την προσγενομένην ζημίαν 1 2 3 4. 

Έπ’ ϊσης προενόουν οί νόμοι, ί'να μή καλήται προ δικαστηρίου ό 
τελών οικογενειακήν κηδείαν ή τά άρμόζοντα εις τελευτήσαντα ή καθ’ 

ολου ο παρακολουθών κηδείαν3. Επειδή δέ, ώς κατωτέρω θά λεχθή, τό 
βαρύ πένθος διήρκει παρά Βυζαντινοΐς επί εννέα ημέρας, δεν έπετρέπε- 

το κατά τό διάστημα αυτό νά ένοχλή τις ή νά καλή προ δικαστηρίου τούς 
στενούς συγγενείς τού τελευτήσαντος. Αν το τοιοΰτον συνεβαινε, τότε 
ώφειλεν ό παραβαίνων τά θεσπισθέντα νά έκπίπτη τής δίκης καινά 
πληρώνη τόσα χρήματα, δσα διισχυρίζετο δτι τοΰ ώφειλεν ό άποθανοόν 

Περί τοΰ πώς έγίνετο ή κηδεία των βασιλέουν ώμίλησα εν ιδία δια- 

τριβή, εις ήν καί παραπέμπω τον άναγνά)στην 4. Ενταύθα επιθυμώ νά 
προσθέσω δλίγας λέξεις περί τής κηδείας τού Πατριάρχου Κωνσταντινου¬ 

πόλεως. Κατά τά υπό τοΰ Κιονσταντίνου λοιπόν Πορφυρογέννητου λεγά¬ 

μενα, εν τή εκθέσει τής Βασιλείου τάξεως, έάν ό Πατριάρχης έκηδεΰετο 
Κυριακήν, δ βασιλεύς, άφ’ ού, κατά τήν συνήθειαν, έδεξιοΰτο έν τοΐς άνα- 

κτόροις τούς συγκλητικούς, τούς άπέστελλεν, ΐνα παρακολουθήσωσι τήν 
κηδείαν. Τότε ούτοι άφαιροΰντες τά λευκά φορέματα, τά όποια, ένεκα 
τής κατά Κυριακήν προ τοΰ βασιλέιος παρουσιάσεώς των ώφειλον νά φο¬ 

ρούν, ένεδύοντο χροακά, χρωματιστά δήλα δή, καί πιθανώτατα φαιά5, καί 
μετέβαινον εις τήν αγίαν Σοφίαν, έκείθεν δέ μετά τοΰ ανώτατου κλήρου 
καί πολλών πολιτών καί κληρικών παρηκολούθουν τήν κηδείαν μέχρι τοΰ 
ναού τισν άγιων Αποστόλων, δπου καί θά έγίνετο τοΰ λείψανου η κατά- 

θεσις. Έκει, άφ’ ου έψάλλοντο αί επικήδειοι εύχαί, δσοι τών συγκλητικών 

1 Νεαρά 134 (Ζαοΐι. ν. Ιάη§βηί:1ΐίΐ1, 2. 378.) 

2 Πανδέκαι, 1. 4, 2. 3. 

3 Ζ 3. ο Η. ν. ΐΠη^βηΙβΙ, ΙηιρβΓ&Ιοπβ ,ίυεΗηί&ηΐ ηυεο νοο&ηΙιΐΓ υονοΐΐδβ 

2. 195. ΡγοοΗϊγοπ επιοίαιη 17. 68 (]ΟΚ. σ 157.279). Επαναγωγή 35α. β. Περί τής 

κακής προς τούς νεκρούς συμπεριφοράς καί τών υπό ιών νόμων επιβαλλόμενων 

ποινών βλ. Γ). Όίβ Τοίεπ ϊηι ΙΙβοΙαΙ, σ. 108. 111. 

•I φ. Κουκουλέ, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζαντινών βασιλέων (Έπετ. 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 15, σ. 52 έξ. 
5 'Ο μοναχός Ιωάννης έν τφ βίφ τοΰ άγιου Οθωνος 53 λεγει* οο1οΓ3.ί& 

(—χροακά) ηιιαβ ηο5 ναΙ§ο νοσαιηαδ όΐανα. Βλ. τά σχόλια τοΰ Κείεΐίε εις τήν εκ- 

θεσιν τής βασιλείου τάξεως, 2. 742. 
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ήθελον, έμενον μέχρι τής καταθέσεως τοΰ λειψάνου, οί λοιποί δ’ έπέστρε- 
φον οϊκαδε \ 

ΕΚΑΛΥΠΤΟΝΤΟ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ; 

Αρχαία Ελληνική ήτο ή συνήθεια, ώς οί συγγράφεις καί τά αγγεία 
δεικνύουσιν, ινα οι νεκροί κηδεύονται ακάλυπτοι3. Τήν συνήθειαν ταύ- 

την έξηκολούθησαν καθ’ δλους τούς αιώνας τής Βυζαντινής περιόδου καί 
οί πρόγονοι ημών, ώς διάφοροι μαρτυρίαι πιστοποιοΰσιν. 'Όταν π. χ. ό 
Χρυσόστομος λέγη «μή δή τή δψει του κειμένου πρόσεχε, έπεί αναρριπί¬ 

ζεις τό πάθος .... δταν τοίνυν ϊδης τούς οφθαλμούς καθηρημένους καί 
τό στόμα συνηρημένων καί τό σώμα ακίνητον» 3 καί πάλιν «καί γή επά¬ 

νω τής δψεως καί τό κάλυμμα τής θήκης»4, δταν Γρηγόριος ό Θεολόγος 
λέγη περί τοΰ Μ. Βασιλείου δτι κατά τήν έκκομιδήν του «σπουδή ήν έκα¬ 

στη.) τφ μεν κρασπέδου λαβέσθαι, τφ δέ τής ϋεας άπολαναα,ί μόνης δ, όταν 
Γρηγόριος ό Νύσσης λέγη περί τής όσιας Μακρινής «επειδή τό ιερόν εκεί¬ 

νο πρόσωπον αί παρθένοι προσέβλεψαν» 6, δταν έν τή^νεκρωσίμψ ακο¬ 

λουθία γίνεται λόγος περί τοΰ τελευταίου ασπασμού 7, δταν έν τή νεκρώ¬ 

σιμη) άκουλουθίρ. τών νηπίων λέγεται «ώ τέκνον, τίς ποτέ μή θρηνήσει 
βλέπων σου τό εμφανές πρόσωπον εύμάραντον, τό πριν ώς ρόδον τερπνόν ;», 

όταν ό Μιχαήλ Ψελλός λέγη περί τής άποθανούσης καί πλήρους πλη¬ 

γών θυγατρός του «ουδέ γάρ ήν πα)ς τούς άσπάσασθαι βουλομένους τού¬ 

του τυχειν ενός τραύματος καί μιας πληγής παντός δεδειγμένου τοΰ σώ¬ 

ματος» 8, τί σημαίνουσι πάντα ταϋτα ή οτι ό νεκρός έκηδεύετο ακάλυπτος; 

Καί η μέχρις έσχατων δίλλως τε παρ’ ήμ.ΐν χρήσις υπέρ τοΰ ακαλύπτου 
τών έκφερομένων νεκρών μαρτυρεί. 

1 Κ 03 ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις τής βασι¬ 

λείου τάξεως, 630. 13—631. 5. 

2 Β. 3 ο Η ιη ί ά μ Τοΐεπ^εόπίιιοΐιε, Ατσάίν 25. 305. 306. Ν. Πολίτου, 

'Η κάλυψις τών έκφερομένοη- νεκροόν (Λαογραφικά σύμμεικτα 1. 112. 113 πβ. καί 
3 695.) 

8 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 61. 390. 

4 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 55. 512. 

ό Ρ. Ο. 36. 601. 

6 Κ. Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ, *Η φροντίς τών νεκρών έν τφ Χριστιανισμό» (Έκκλ. 

Κήρυξ, 4. 245.) 

1 Ο Θ ε σ σ σ α λ ο ν ι κ η ς Σ υ μ ε ώ ν, (Ρ. Ο. 155. 685) όμιλε ι περί τοΰ 
«τί σημαίνει ό επί τοΐς νεκροΐς ασπασμός». 

8 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Είς τήν θυγατέρα Στυλιανήν (Κ, Σ ά θ α, Μεσ. 

βιβλ. 5. 80.) 
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Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

"Οταν τέλος ή πομπή έφθανεν εις την εκκλησίαν δπου έμελλε νά 
ψαλή δ νεκρός, έτοποθετεΐτο ουτος επί Ικριώματος μέ την κεφαλήν προς 
άνατολάς. Καί, εάν μέν ήτο τής ιερατικής τάξεως, κατά τον Ψευδοδιονύ- 

σιον, έτοποθετεΐτο έμπροσθεν τοΰ θείου θυσιαστηρίου, εάν δέ μονάχος 
ή λαϊκός, παρά τον νάρθηκα, παρά τό τίμιον ίερατεϊον, προ τής ιερατικής 
εισελ εΰσεως1 2 ή, ώς βέβαιοί Συμεοον ο Θεσσαλονίκης, οΐ μεν αρχιερείς 
έτοποθετούντο προ των αγίων θυρών ή πολύ πλησίον αυτών, οι δε μο¬ 

ναχοί προ τών ιερών θυρών, δηλ. παρα την από του νάρθηκος εις τον 
κυρίως ναόν είσοδον, οί δέ λαϊκοί κατά τό μέσον τοΰ ναού* καθ’ ήν δμως 
εποχήν έγραφεν ό ιεράρχης ουτος, ήτοι κατά τον ΙΕ'. αιώνα, πάντες ανε¬ 

ξαιρέτως ετοποθετοΰντο εν τώ μέσω τοΰ ναού", πληροφορία, ήν καί άλ- 

λοθεν κατά την αυτήν εποχήν έχομεν έπιβεβαιουμένην 3 

Τοποθετηθέντος τοΰ φερέτρου εις την οϊκείαν θέσιν, ήρχιζεν ό ψαλ- 

μός τών επικήδειων ευχών, συμφώνως προς την νεκρώσιμον ακολου¬ 

θίαν4 5. Σημειωτέου δ’δτι άλλη είναι ή ακολουθία διά τους λαϊκούς, άλ¬ 

λη διά τούς ιερείς, άλλη διά τούς μοναχούς καί άλλη διά τά νήπια °. 

Εις παλαιοτέρους αιώνας γνωρίζομεν οτι ό αρχιδιάκονος απέλυε τούς 
κατηχουμένους καί παρεκάλει νά καταταγή ό κοιμηθείς μετά τών αγίων, 

τούς δέ παρόντας νά ζητήσιοσι τήν εν Χριστφ μακαρίαν αΰτοΰ τελείω- 

1 Ψ ε υ 8 ο δ ι. ο ν ύ σ ι ο ς Αρεοπαγίτης, Περί τών επί τοΐς κεκοι- 

μημένοις τελουμένων, Ρ. Ο- 3. 556. 

2 Συμεών Θ ε σ α λ ο ν ί κ η ς, Περί τοΰ τέλους ημών, Ρ. Ο. 155. 677. 

Κατά τον αυτόν Συμεώνα (’ΈνΤ άν, 677) εις τάς μονάς οί καθηγούμενοι καί οί 

Ιερωμένοι μοναχοί έψάλλοντο εντός τοΰ ναοϋ, οί δε ίδιώται μοναχοί ή οι λαϊκοί 

έν τφ νάρθηκι. 
8 Ώς κατά τό 1438 βέβαιοί δ Μ. Πρωτοσύγκελλος τοΰ Οικουμενικού Πατρι¬ 

αρχείου Ίωάσαφ* «νϋν δέ καθολικφ λόγφ πάντα τά λείψανα εν μεσφ τής εκκλη¬ 

σίας ψάλλονται* Γενναδίου Ά ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ, Φωτίειος βιβλιοθήκη, 

2. 245. 
4 Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν, Λαογραψικά σύμμεικτα, 3. 835.. 

*Ε μ μ. Π α ν τ ε λ ά κ η, Ή νεκρώσιμος ακολουθία τής Ανατολικής εκκλησίας 

(Νέα Σιών, τόμ. 28, σ. 168—176, 219—228. 273—79, 339-44.) Περί τών άναγινω- 

σκομένων ευχών, τής περικοπής τοΰ Άποστολου καί τοΰ Ευαγγελίου, βλ. Ψ ε υ- 

δ ο 6 ι ο ν ύ σ ι ο ν Αρεοπαγίτην, Ρ. Ο. 3. 556. 557 καί Συ μ ε ώ να 

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς, Ρ. Ο. 155. 681. 684. 685, πρός δέ καί τό κεφ. τών Διατα¬ 

γών τών αγίων Αποστόλων «προσφώνησις υπέρ τών κεκοιμημενων», Ρ. Ο. 1. 1144. 

1145. ’Έπιθι καί Β. ΡβίΓ&Ιί&ΐΣΟδ, Βίε ΤοΙεα ίιη Κεείιΐ σ. 102, 103, 

5 Κ, Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ, Ένθ’ άν. 4. 283, 
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σιν ή έλεγε δ’οτι 6 άποθανών μεταβαίνει εκεί «ένθα άπέδρα οδύνη, 

λύπη καί στεναγμός»3. 

Μετά ταΰτα, άφ’ού ηΰχετο 5 ίερεύς, ϊνα ή μακαρία ή μνήμη τοΰ 
άπελθόντος καί εκαλούντο οί παρόντες νά δώσωσιν εις αυτόν τον τελευ¬ 

ταίου ασπασμόν3, τό φέρετρου έλάμβανε τήν πρός τό κοιμητηρίου 
άγουσαν. 

ΠΟΥ ΕΘΑΠΤΟΝΤΟ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ 

Τά νεκροταφεία, ταφεΐα, καί κατ’ ευφημισμόν κοιμητήρια καλούμενα, 

άφ’ ού ό θάνατος παρεβάλλετο πρός ύπνον 4, κατ’ άρχαίαν συνήθειαν δ, 
ώφειλον νά κεΐνται, τουλάχιστον κατά τούς παλαιοτέρους αιώνας, έκτος 
τής πόλεως, πιθανώς παρ’οδόν6. 

’Ήδη ό Άδριανός ώ ρ ι σ ε ποινήν τεσσαράκοντα χρυσών κατά τών εν- 

ταφιαζόντων εντός τής πόλεο>ς, ΐσην δέ καί κατά τών αρχόντων τών 
ύπομεινάντων τοΰτο 7. 

Τηρούμενης τής άπαγορεύσεως ταύτης, έχομεν μαρτυρίας επανειλημ¬ 

μένος περί ύπάρξεως τάφο>ν προ καί έκτος τών πόλεων καί εντός αγρών δ, 
"Οταν δέ βραδύτερου έπεξετάθησαν τά παλαιά τής Κωνσταντινου¬ 

πόλεως τείχη καί ό τέως έκτος τής πόλεως χώρος έγένετο εντός τοΰ νέου 

1 Ψ ε υ δ ο δ ι ο ν ύ σ ι ο ς Ά ρ ε ο π α γ ί τ η ς, Ρ. Ο. 3. 556. 

2Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 61. 360. 

3 Ό Ψ ε υ δ ο δ ι ο ν ύ σ ι ο ς, Ρ. Ο. 3. 556 λέγει* «καί μετά τήν ευχήν αυ¬ 

τός τε ό ιεράρχης άσπάζεται τον κεκοιμημένον καί μετ’ αυτόν οί παρόντες άπαν- 

τες». Πβ. καί ένθ’ άν. 565. Τοΰ τελευταίου ασπασμού μνείαν ποιείται καί Σ υ- 

μ ε ώ ν ό Θεσσαλονίκης, Ρ. Ο. 155. 685 λέγων οτι ουτος δίδεται «διά τήν 

μετάβαση» καί τον από τής ζωής ταύτης χωρισμόν καί ώς κοινωνία καί ένωσίς 

έστιν οτι καί θνήσκοντες άλλήλων ού χωριζόμεθα». Βλ. ϋ. ΡβίίΓα&ΑΐτοΒ, 

’Ένθ’ άν. 103. 

4 Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Τυπικόν τής έν Κωνσταντινου- 

πόλει μονής τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρας Μάμαντος (Ελληνικά, 1, 291. 7). Χρυ- 

σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 49. 393. 394. Συμεών Θεσοαλονίκης, Ρ, Ο. ’Ένθ’ 

άν. 155. 677. I). Ρείτειίί&ΐίοδ, ’Ένθ’ άν. 124. 

5 Βλ. ΒαΓ6ΐτι56Γ£-5&£ΐίο, ΒϊοΗοπη&ΐΓο, σ. 1393. Καί οί Ιουδαίοι 

έθαπτον τούς νεκρούς των έκτος τών πόλεων. Β. ΡβΙτειΙεαίΕΟδ, Βίο Τοίεη 

ίιη Κεοΐιί:, σ. 59. 

6 Έν έπιγρά,μμασι τοΰ σχολαστικού Ά γ α θ ί ο υ ό νεκρός προσαγορεύει 

τον παρερχόμενον διά τοΰ παροδΐτα. 

1 Πανδέκται, 47. 12. 5. 

8 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 55. 68, 58. 676, 61. 560, 63. 803, 811. Μ α κ α- 

ρίου τοΰ Αιγυπτίου, Όμιλίαι, ομιλία Λ'. Ρ. Ο. 34. 724. Βίος καί πο. 

?μτεία τοΰ μακαριωτάτου Μαρτίνου αρχιεπισκόπου Ρώμης (Αηαΐ. ΒοΙΙ. 51, 261.), 
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περιβόλου, τότε, ώς λ. χ. επί Ιουστινιανού, άναφέρεται ταφή εϊτε εσοη 

είτε έκτος τής πόλεως1 *, 

Ή Ιουστινιάνειος νομοθεσία3 και κατόπιν οι επί των Ίσαυρων νό¬ 

μοι, έτιβάλλοντες, ώς ό Άδριανός, πρόστιμον 40 νομισμάτων εις τον θά· 

πτοντα εντός τής πόλεως καί τον τόπον δημεύοντες, διατάσσουσι νά μή 
μεταφέρεται τό εκεί ταφέν λείψανον «καν ή συνήθεια έχη τής πόλ-εους 
θάπτειν εν αυτή» 3. 

Έκ των τελευταίων τούτων λέξεων δήλον καθίσταται δτι με την 
πάροδον τοϋ χρόνου έσχόλαζεν ή αρχαία εκείνη άπαγόρευσις' ό Θεοφά¬ 

νης μάλιστα έν τή χρονογραφία του αναφέρει ένάστια καί προάστια μνή¬ 

ματα Τέλος διά τής 53ης Νεαρά; του Λέων ό Σοφός έπέτρεψεν, ϊνα οί 
συγγενείς θάπτωσι τούς νεκρούς των ατιμωρητί εϊτε εντός εϊτε καί 
έκτος τής πόλεως5. 

Ενταύθα έξεταστέον καί τό ζήτημα τής εν έκκλησίαις ταφής. 

Γνωρίζομεν δτι τά μαρτύρια ένεΐχον καί τον τάφον τοϋ μάρτυρος, 

δτι έν τοϊς ναοΐς έθάπτοντο λείψανα αγίων καί δτι οί αρχιερείς έθά- 

πτοντο εντός τοϋ θυσιαστηρίου «διά την τής θείας ίερωσύνης χάριν», οί 
πατριάρχαι μάλιστα τής Κωνσταντινουπόλεως έν τφ θυσιαστηρίου των 
αγίων Αποστόλων. Έπ’ ίσης έν ταΐς μοναΐς, κάτωθεν τοϋ θυσιαστηρίου, 
ύπήρχον καί οί τάφοι των ιερωμένοι μοναχών, εν φ των λαϊκών οί τά¬ 

φοι εύρίσκοντο περί τάς πύλας τού ναού τάς από τοϋ νάρθηκος εισαγού- 

σας εις τον κυρίους ναόν. 

Αυτά παλαιότερον* κατά τούς τελευταίους δμιος αιώνας είχε καταρ- 

γηθή ή συνήθεια αϋτη καί λαϊκοί έθάπτοντο εντός τού καθολικού τής 
[ίονής 6. 

Οί βασιλείς γνωρίζομεν δτι κανονικώς έθάπτοντο εντός τού περιβό¬ 

λου τού ναοϋ τών αγίων Άποστόλιυν7, γενικώς όμως άπηγορεύετο ή 
ταφή λαϊκών εντός ναών, τφ 381 μάλιστα ό Θεοδόσιος άπηγόρευσεν αύ- 

στηρώς ταύτην8, άπαγόρευσις τήν οποίαν εύρίσκομεν καί εις μεταγενεστέ- 

1 Ζ &. ο Ιι. ν. Ε ί η § ε ιι I 1ι α I, Ιιηρ6Γ&Ιοπ.<3 ]ιΐδΒηϊαηί ηιι&ε νοο&ηΐιιτ πονεΐ- 

1*β, 1. 447. 448. 

3 Πανδέκται, 12. 3. 5. 

3 Εο1ο£3. 3<ϊ ΡγοοΗϊγοπ ιηυί&ΐΒ. 37. 16. (Ζ&οΗ. ν. Κίιίβεηΐΐΐίΐ!. 10Κ. 4. 147). 

4 Θ ε ο φ ά ν ο υ ς, Χρονογρ. 1. 653. 5. 

3 Ζ 3 ο Ιι. ν. Ι,ΐη^βηΙΙι&Ι, 40Κ.. 3. 146. 

6 Σ υ μ ε οί ν Θεσσαλονίκης, "Ενθ’ άν. σ. 155. 677. 

1 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζαντινών βασιλέων (’Επετ. 

Έταιρ, Βυξ. Σπουδ, 3. 15. 61.) 

8 Κώδ. Θεοδ. 9. 17. 1. 6, 
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ρους νόμους1. Τούτο καί τό υπό τοϋ Ευσεβίου τοϋ Παμφίλου εν τή εκ¬ 

κλησιαστική του ίστορίςι λεγόμενον, δτι έπρεπε νά άφίστανται τών εκκλη¬ 

σιών τά κοιμητήρια 3, ήν άπαγόρευσιν εύρίσκομεν καί εις μεταγενεστέρους 
νομοκάνονας έπαναλαμβανομένην 3, προς δέ ή πιστοποίησις τού. Μάρκου 
Αλεξάνδρειάς, δτι έν τή πόλει ταυ τη έθάπτοντο λείψανα εντός ναών 
«από αρχαίας εγχωρίου συνήθειας» * πιστοποιοΰσιν δτι έγίνετο ταφή καί 
έν έκκλησίαις "Οτε δέ τφ 1438 ήρωτήθη ό Μ. ΓΙρωτοσύγκελλος τών Πα¬ 

τριαρχείων «εί έξεστι θάπτειν έν εκκλησία λείψανον» άπήντησεν δτι 
τούτο κωλύουσιν οί Ιεροί κανόνες «πλήν γίνεται» δ. Διά τούτο δεν εΐναι 
ορθόν τό λεχθέν δτι «οί νεώτεροι χρόνοι είσήγαγον τό εθιμον τού θά- 

πτειν ανεξαιρέτως πάντας τούς νεκρούς έν τοϊς ναοΐς» 6. 

Έν τοϊς Βασιλικοΐς δέ μόνον βλέπομεν δτι επιτρέπεται -νά θάπτον¬ 

ται νεκροί έν έκκλησίαις ένθα δεν έχουσι κατατεθή λείψανα μαρτύρων 7, 

ήτοι μόνον εις τά ευκτήρια. 

Έπ’ ΐ'σης, κατά τήν Ίουστινιάνειυν νομοθεσίαν, ήν καί τά Βασιλικά 
άκολουθοΰσι, δέν έπετρέπετο νά θάπτονται άνδρες έν γυναικείαις μο¬ 

ναΐς καί τάνάπαλιν 8. Τουναντίον δέ δέν εθεωρεΐτο άτοπον, τουλάχιστον 
κατά τήν γνώμην τοϋ Ίωάννου Κίτρου, ϊνα ορθόδοξοι θάπτονται έν Λα- 

τινικαϊς έκκλησίαις, άφ’ οϋ «κάκεΐσε ή τοϋ τιμίου σταυρού καί τών θείων 
μορφωμάτων έστίν άναστήλωσις καί προσκύνησις» 9. 

Κατά τήν απασχολούσαν ημάς περίοδον φαίνεται δτι καί εντός τών 
αυλών ιδιωτικών οικιών έθάπτοντο νεκροί, τούτο όμως αύστηρώς άπη- 

γορεύθη, άφ’ οΰ διά τού τρόπου τούτου ήδύνατο καί έγκλημα νά καλυ- 

φθή. “Η οικία, έν ή έλαβε χώραν ταφή ανήκε τότε εις τήν εκκλησίαν, 

ή δέ περιουσία τού τούτο ποιήσαντος εν Κύπρω έδημεύετο υπέρ τοϋ 

αύθέντου τής χώρας 10. 

Επειδή δ’ εις τά μεγάλα Βυζαντινά κέντρα άπέθνησκον πολλάκις 
καί πολλοί ξένοι μή έγκαταλιπόντες μηδέ τά προς ταφήν αναγκαία έξο- 

1 Μηδείς έν εκκλησία θαπτέτω νεκρόν, φέρεται έν τοΐς Βασιλικοΐς. 

3 Παρά Μ ί £ η β, Ρ. Ο. 20. 1017. 

3 Κ. Δυο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, Νομοκάνων Μαλαξοΰ, σ. 79. 

4 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4. 479. 

5 Γ ε ν ν ν α δ ί ο υ *Α ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ, Φιυτίειος βιβλιοθήκη, 2. 245. 

6 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, "Εγγραφοι λίθοι καί κεράμια, σ. 97 έξ. 

7 Ρ ά λ λ η - ΓΙ ο τ λ ή. Σύνταγμα, 6. 455. 

8 Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 2. 418. 

9 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα. 5, 403. 404. 

10 Άσίζαι τής Κύπρου Α\, σ. 268 (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 6. 223). Περί τής 

παρ’ άρχαίοις ταφής εντός οίκιών βλ. X α ρ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον 2, 

440. 441; 
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δα, διά τούτο έθάπτοντο ούτοι δι’ εισφορών φιλευσπλάγχνοον, οϊτινες 
εφροντιζον, ϊνα καί ιδιαίτεροι χώροι προς ταφήν αυτών άγοράζωνται καί 
χρησιμοποιώντας ξενοτάφια καλούμενοι 1. 

Αυτά έν όμαλαΐς περιστάσεσι περί κοιμητηρίων, άτινα παρεΐχον πό¬ 

ρον τινά εις την εκκλησίαν, άφ’ ού έπληροόνετο ό τόπος εν φ τις έθά- 

πτετο 2' έν καιρώ όμως λοιμού οι κανόνες δεν έτηρούντο, οί δέ άθρόοι 
άποθνήσκοντες έθάπτοντο είτε εντός λάκκων εις αγρούς εϊτε καί έρρί- 

πτοντο εις την θάλασσαν 3 *. 

ΟΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟ! ΚΑ! Η ΕΝ ΤΩ< ΤΑΦΩι ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ 

Μετά τήν λήξιν τής νεκρώσιμου ακολουθίας, τό φέρετρον ώδηγείτο 
εις τον τάφον ένθα, κατά άρχαίαν Ελληνικήν, αλλά καί Εβραϊκήν συνή¬ 

θειαν, άπηγγέλλετο υπό φιλικού προσώπου 6 εις τον νεκρόν επιτάφιος, 

έπαινον τών αρετών αυτού περιέχων. 'Ωρισμένως δ’ έν αύτφ άνεφέρετο 
ή αιτία τοΰ θανάτου, ή περί του θανάτου διδασκαλία τής έκκλησίας, πε- 

ριεγράφετο δ βίος τοΰ νεκρού καί αί πρός τήν πολιτείαν ύπηρεσίαι αυτού 
καί έτελείωνε μέ έπαινον τοΰ νεπροϋ καί παραμυθητικούς λόγους πρός 
τούς συγγενείς του. 

Μνείαν τών επιταφίων τούτων λόγων, οϊτινες πολλάκις έγράφοντο 
μετά τήν κηδείαν, λαμβάνοντες ενίοτε καί τον τύπον παραμυθητικών επι¬ 

στολών μνείαν, λέγω, τών επιταφίων τούτων λόγων ποιείται ό Λουκια¬ 

νός έν τφ περί πένθους συγγραμματίω του (κεφ. 23), κατόπιν δέ καί διά 
φοροι μεταγενέστεροι αυτού συγγραφείς, ώς λ. χ. Γρηγόριος δ Θεολόγος5, 

1 Γρηγόριος Ν ύ σ σ σ η ς, Ρ. Ο. 46. 857. Ειρήνη ή Αθηναία έκτισεν 

εν Κωνσταντινουπόλει ξενοτάφια. Ψ ε υ δ ο κ ω δ ι ν ο ϋ, Πάτρια Κωνσταντινου¬ 

πόλεως. 246. 10. Τά ξενοτάφια έν Κωνσταντίνουπόλει έκεΐντο πλησίον τής Μω- 

κηνσίας κινστέρνης (Τσικούρ-μποστάν). Πβ. θα Ο α π £ ε, Οοπείεηΐίποροΐϊε Οίιπ- 

δΐΐαιια, βιβλ. 4. 77 καί Μ. Γ ε δ ε ώ ν, "Εγγραφοι λίθοι καί κεράμια, σ. ργ'. Τό 

ξενοτάφιον λέγεται νυν έν Κρήτη ξενοταφε ιό. 

2 Σύνοψις Τ. 5. 10- (Ζαοΐα. ν. Ιπησβηίίΐίΐΐ, ΙΟΚ., 5. 614) επί Ιουστινιανού 

μάλιστα τήν έποπτείαν τών κοιμητηρίων εΐχον οί οικονόμοι τής αγίας Σοφίας 

(Ζ & ε 1ι. ν. Ε ί π § ο π ί 1ι & 1, Γιηροτ&ίοπε άαείΐηί&ηί νοοιπίατ ηονεΐΐ&ε. 1. 442). 

3 Προκοπίου, Υπέρ τών πολέμων, 2. 23. 12. Κ ε δ ρ η ν ο ΰ, Ίστορ. 

1. 675—6. 

1 Π. Ρβίτϊ^ιίεοδ, Όίβ ΤοΙεη ϊτη Κ,εοίιΙ, σ. 104. 105. Περί τών επιτα¬ 

φίων λόγων παρ’ άρχαίοις βλ. X α ρ. Β ο υ λ ο 5 ή μ ο υ, Δοκίμιον 2. 390. 

0 Ρ. Ο. 35. 756. Ό Γρηγόριος, ’Ένθ’ «ν. όμιλεϊ διά «μάκρους καί κομ¬ 

ψούς λόγους, οις οί πολλοί χαίρουσι», 
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Γρηγόριος δ Νύσσης 1, δ Χορίκιος 2, δ Μιχαήλ Ψελλός 3, ό Μανουήλ Πα- 

λαιολόγος ± καί πολλοί άλλοι δ. 

Κατόπιν τό φέρετρον κατεβιβάζετο εντός τοΰ τάφου (Εϊκ. 7) δ δέ ίε- 

ρεύς, ως έφόδιον διά τον άλλον κόσμον, έπέχεε σταυροειδώς, κατά μέν 
Ψευδοδιονύσιον τον Αρεοπαγίτην, έλαιον, συμβολίζον οτι ο κεκοιμημένος 

Είκ. 7. Ή έν τώ τάφφ κατάθεσις τοΰ νεκρού. 

(Έκ τοιχογραφίας τοΰ Αφεντικού τοΰ Μυστρά. Ο. Μ ϊ 1 1 ο ί, Μοπα- 

ηιεηΐε όγζαπίίπε άε Μΐεΐτε, πίν. 102 3.) 

ετελειώθη κατά τούς ιερούς κανόνας άθλήσας 6, κατά δέ τον Χρυσόστο¬ 

μον «μύρον καί έλαιον καί χρίσμα τοΰ βαπτίσματος» 7 σφραγίζων δέ τό 

ι Ρ. Ο. 46. 857. 

2 X ο ρ ι κ ί ο ν, Επιτάφιος έπί Προκοπίφ, σ. 110- 10 (ΚοΓεΙβΓ-ίΠοίΚείβ^). 

3 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο 0, Επιστολή ανεπίγραφος (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 

5. 490.) 

α Μανουήλ Π α λ α ι ο λ ό γ ο υ, Επιτάφιος είς τον αύτάδελφον αυ¬ 

τού δεσπότην κυρ Θεόδωρον (Σ π. Λάμπρου, Παλαιολόγεια, 3. 148.) 

5 Διά τούς έπιταφίοις έν γένει λόγους παρά Χριστιανοις βλ. 1/ ιι ά \ν ΐ £ 

Κ ιι 1 π η ά, Οίε ΟεεεάϊοΰΙε άετ Ιτίτείιίΐίοΐιβα ΕείοθεηίεΐεΓ, σ. 147—168 και 1). 

ΡεΙταΙτ^ΙτοΒ, Οίβ ΤοΙεη ίπι Κεσάΐ;, σ. 31. 

6 Ψευδοδιονυσίου Αρεοπαγίτου, Περί τών έπί τής κεκοι- 

μημένοις τελουμένων, Ρ. Ο. 3 565. Καί ό Συμεών Θεσσαλονίκ η ς, ’Ένθ’ 

άν. 155. 685 όμιλεΐ περί έπιχύσεως σταυροειδώς ελαίου έκ τής φωταγωγού κανδή- 

λας ή άλλου σκεύους. Σήμερον ό ίερεύς χύνει έλαιον καί οίνον, υπόλειμμα τών 

αρχαίων χοών, περί ών κατοιτέρω. 

7 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 60. 725. 
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λείψανου διά του σημείου τοΰ τίμιου σταυροϋ καί έπιχέων όλίγην γην ηύ- 

χετο, ΐνα κουφή αΰτη επ’ αυτόν έπιπέση 4. 

*Ότι δ’ εντός του τάφου, προς αποτροπήν τής έπηρείας τοΰ πονηρού> 

δα έρρίπτετο και τεμάχιον κεράμου εγχάρακτον τον σταυρόν φεροΰσης, 

δεικνύει καί ή σημερινή εύρυτάτη χρήσις καί τό δτι εν μεσαιωνικούς των 
Θηβών τάφοις ευρέδη τοιούτον κεράμου τεμάχιον 3. 

Μετά ταΰτα ό νεκρός κατεχώννντο 3 ή περιεχώννντο 4 υπό των δρυτ- 

τόντων τούς τάφους, οΐτινες εκαλούντο κοπιαταί ούτω τοποθετούμενης 
τής σορού, (όστε ό νεκρός νά βλέπη προς άνατολάς, τής μελλούσης άνα- 

στάσεως αυτού οΰτο) συμβολιζομένης 6. 

Σημειωτέου δ’ οτι, πλήν των κτιστών τάφων, άρκλών, οί νεκροί κα~ 

τετίδεντο καί εις σαρκοφάγους, αίτινες εκαλούντο σωματοϋήκαι καί μάκ- 

τραι καί Φήκαι καί λό,ρνακες 7. 

Άς προσδέσωμεν δ? ενταύθα δτι κατά την κατάδεσιν είς τον τάφον 
οσίων προσώπων οΐ την κηδείαν παρακολουδούντες έφιλοτιμούντο εκ 
των περιελισσουσών τον νεκρόν σινδόνων ή έκ των φορεμάτων - αυτού 
ν’ άποσπάσωσι καί νά φέριυσι μεδ’ εαυτών τεμάχια, είς ευλογίαν 8. 

’ Ί ο υ λι α ν ο ΰ, Έπιστολαί, επιστ. ΒΒ (σ. 61. 6 Βϊάβκ). Πβ. τό έν τη Άλ- 
κήσηδι τοΰ Εύριπίδου (463) 

κουφή σοι χθων έπάνωθι. πεσσοί, γύναι 

και το τοΰ Μ α ρ τ ι α λ η IX. 29. II 8ΪΙ Ιίΐκ Ιειτε. Ιενίε 
3 Λ. Κ ε ραμοπο ΰ λ λ ο υ, ΙΙαλαιαί Χρισπανικαί καί Βυζανιιναί ταφαί 

έν Θηβαις' ( Αρχαιολ. Αελτ 10 (1926), σ. 126. Νυν έν Καρυαΐς της Ανατολικής 
Ρωμυλίας έν εφ τά μψ έγκλείουσιν λάγηνον πλήρη ηγιασμένου ύδατος. Λ ού¬ 

λο υ δ ο π ο ΰ λ ο υ, Ανέκδοτος συλλογή Καρύων, σ. 192. 
Η Τ 3. ί ε 1, Επ5ΐα.ι1ιϋ οριίδο. 297. ί53. 

4 Η β 8 8 6 1 ί ιι § - Ρ β πι ο I, ΡοβιιιΟΗ ΡτοίΪΓΟιηΐηαεΒ, I. 31. Τό περιχώνω 
επί τής σημασίας ταΰτης εΰχρηστον έν Καρπάθφ, Λακωνική καί. Οίνόη τοΰ Πόν¬ 

του. Αλλαχού τής Ελλάδος, ώς έν Μακεδονίςι, γίνεται χρήσις τοϋ π α ρ α χ ώ- 

ν ο). "Α ν ν α ή Ιί ο μ ν η ν ή, εν τή ’Αλεξιάδι της (1. 184. 15 καί 289. 9) μετα¬ 

χειρίζεται, αντί τοϋ περιχώνω, τό ρήμα ένσοριάζω. 

5 Ώ. Ρ β I γ & )ί ά ο 5, Όίε Τοίεπ ΐιτι Κ,εοΐιί, σ. 126. 

6 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 60. 725. Ψ ε υ δ ε πι φ α ν ί ο υ, Λόγος Β'. 
τφ άγιοι καί Μεγάλφ Σαββάτφ, Ρ. Ο. 43. 448—9. 

Χρυσόστομος, Ρ. Ο 56. 206, 61. 305. Πβ. καί τά σημειούμενα έν 
Βυζάντιου τόμφ, 8. 756. Περί σαρκοφάγων ϊδ. Κ 3. γ 1 Μ. Κ μ π ί ιη α η π, Η&ηά- 
όιιοΗ άεΓ ούπβίΗςΙΐθη Ατεΐιεοΐο&ίε. 494 έξ. 

Συμεών ος Μεταφράστ ου, Βίος καί πολιτεία τής όσιας Ευσέ¬ 
βιος, Ρ. Ο. 114. 997, τοΰ α ύ τ ο ΰ, Βίος τοΰ οσίου Άβραμίου, Ρ. Ο. 155. 77. 
Βίος καί πολιτεία Θεοδοίρου τοϋ Στουδίτου, Μί^ηβ, Ρ. Ο. 99. 1.65. 

ΤΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΑΦΟΙΣ ΣΥΝΘΑΠΤΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΤΥΜΒΩΡΥΧΙΑ 

Εντός των τάφων εναπετίδεντο τότε ού μόνον φιαλίδια μύρων, οη' 

τινα καί άνευρέδησαν 1 (Είκ. 8), καί στέφανοι 
χρυσοί 3, άλλα καί διάφορα κοσμήματα, προς 
δέ καί, κατά Ρωμαϊκήν συνήθειαν, χρήμα¬ 

τα, τούδ’ δπερ, ώς καί τά μεταξωτά καί πο¬ 

λύτιμα φορέματα τού νεκρού, προεκάλει την 
τυμβωρυχίαν. Τούτου ένεκα επανειλημμέ¬ 

νους οί νόμοι άπηγόρευον τό συνδάπτειν κο¬ 

σμήματα καί χρήματα, προσδέτοντες δτι συ¬ 

χνά έποίουν τούτο οΐ άπλούστεροι 8, οΐτινες 
έξηκολούδουν νά συνδάπτωσι χρήματα καί 
κοσμήματα μέχρι τουλάχιστον τού ΙΕ'. αΐώ- 

νος, ώς δεικνύει ή κατά τό 1467 άπαγόρευσις 
τής Συνόδου τού Γερόλαμο Λάντο, ήτις απει¬ 

λεί μέ άφορισμόν τούς Κρήτας τούς θέτον¬ 

τας εντός των τάφων χρυσόν ή άργυρον ή 
τιμαλφή κοσμήματα ή μεταξωτά φορέματα 4. 

Πόσον δ’ ευρέως ήσκεΐτο ή τυμβωρυχία 
τότε φαίνεται εκ τε τής συχνής μνείας αυτής 
υπό των συγγραφέων καί των υπό των νό¬ 

μων είς τούς τυμβωρύχους επιβαλλόμενων 

ποινών. 

Τούς περί τούς τάφους ούτω κλέπτας 
καί ληστάς, τούς συχνά διαφεύγοντας την 

προσοχήν των μνημοραλίων ή τοποφνλάκων, Εϊκ> β. Φιαλίδιον μύρου έξ 
ήτοι φυλάκων τών μνημάτων “, έπανειλημμέ- οπτής γης εΰρεθέν εντός 
νο)ς αναφέρει 6 Χρυσόστομος, υπομιμνήσκων τάφου έν Κων/πόλει. 

δτι ή πολυτελής ταφή προεκάλει τήν τυμβω- (Ι· Ε 5 ε τ 3 ο 1 ί, Μοηιπηεηΐε 

ρυχίαν, κατόπιν 6 Θεολόγος Γρηγόριος, πολ- ίαιιέβΓ3*Γ^ ^ ^οηδ^ί:}ηορ1β 

1 Βλ. εικόνα 8 Πιθανώς μέ τά μύρα τών φιλιαδίων τούτων έρραινον χά 

φορέματα τοΰ νεκρού, Τνα τά καταστήσωσιν άχρηστα καί άποφύγοισιν ουτιο τήν τυμ¬ 

βωρυχίαν. 

3 ’Α χμ έτ, Όνειροκρ. κεφ. 256 σελ. 211. 13 (Ότεχΐ). 

3 ϋ. Ρ ε I π 1ι 3 1ι ο 8, ϋίε 'ΓοΙεη ίηι ΚεοΜ, σ. 121 127. X ρ υ σ ό σ τ ο- 

μ ο ς, Ρ. Ο. 55. 231. Πανδέκται 11. 7. 14. 5. Βασιλικά, 59. 1. 10. Σύνοψις, Τ. 5. 10 

(Ζαοΐι. ν. Εΐπ^βηΐΐϋΐ, ]ΘΚ.· 5. 614. 

4 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ. Συμβολή (Έπετ. *Εταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 30.) 

δ X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 54. 675, 55. 760, 59. 465, 61, 293. 304. 
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λά κατά των τυμβωρύχων γράψας επιγράμματα 1, ό Μόσχος εις τό Λει- 

μωνάριόν του 2 καί ό Χριστόφορος Μυτιληναίος εις τά ποιήματα του 8. 

Άφ’ ετέρου οί νόμοι, διατάσσοντες νά μή ψηλαφώνται των νεκρών 
τά σιάματα 4, επέβαλλον αύστηροτάτας κατά των τυμβωρΰχων ποινάς’ τού¬ 

τους λοιπόν ετιμώρουν κεφαλικώς, εάν προέβαίνον εις την τυμβουρυχίαν 
μεθ' οπλών, αν δ’ άοπλοι, τούς έξώριζον 5. 

Κατά τον Πρόχειρον νόμον καί την εκλογήν των νόμων Κωνσταντί¬ 

νου τοΰ Πορφυρογέννητου, οί τούς νεκρούς έν τοις τάφοις έκδύοντες έχει- 

ροκοπούντο6, έπιεικέστερον δ' ώρισεν Λέων ό Σοφός, ϊνα οί δικασταί προς 
τον άπαξ επί τυμβωρυχίιχ άλόντα φέρωνται μετά μακροθυμίας, εάν δέ δίς 
ούτος έξημάρτανε, νά μαστίζεται καί νά κουρεύεται '· έν φ δ’ άλλοι 
πταίοντες δέν έφυλακίζοντο κατά τάς ημέρας τοΰ Πάσχα, αυτοί συνελαμ- 

βάνοντο καί έφυλακίζοντο 8. Καί διάλυσις δέ γάμου έπετρέπετο, έφ' δσον 
ό έτερος των συζύγισν άπεδεικνύετο τυμβωρύχος 9. 

Πλήν δμως των υπό τής πολιτείας επιβαλλόμενων ποινών, ειχον όρι- 

σά·ή καί έκκλησιαστικαί τοιαΰται. Ό Μ. Βασίλειος π. χ. διά τοΰ 66ον κα_ 

νόνος του ώριζεν, ίνα ό τυμβωρύχος μένη επί διετίαν ακοινώνητος10, ό δέ 
Ιωάννης ό Νηστευτής, έπιεικέστερον φερόμενος, ώρισεν ϊνα ούτος άπέχη 
τής θείας κοινωνίας επί εν έτος, νηστεύων καί διακοσίας μετάνοιας κά- 

μνων καθ’ έκάστην11. 

1 Πβ, τά έν Ρ. Ο. 38. 100, 113 έξ. επιγράμματα. Έν ένί των επιγραμμάτων 

τούτων (38 124' έπίγρ. 86) ό νεκρός παρίσταται λέγων 

μαρτύρομ’ ούδέν έχω1 πτωχός νέκυς ενθάδε κείμαι 

μή με τεαϊς άτίσης τυμβοφόνοις παλάμαις 
2 Ρ. Ο. 87ΙΠ 2932. 2933. 

3 Εά. Κ ιι γ I ϊ, Όίε Οεάίεΐιΐε άβ ΟΙιπ'εΙορΙιοΐΌδ Μίΐγίεη&ίοδ, σ. 80, 

’* Βασιλικά, 68. 23. γ. 

8 ΡεοοΙιίΓοη αιιείιιιη 39. 164 (Ζαείι. ν. Ιάη^βηέαΐ, ΙΟΚ. 6. 357). Βασιλικά, 60. 

23γ. Πβ. τον επ’ όνόματι τοΰ Φωτίου Νομοκάνονα Θ', κεφ. κζ'. Ρ ά λ λ η - 

Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 1. 207) καί Ματθαίου Β λ α σ τ ά ρ η, Σύνταγμα κατά 
στοιχεΐον (Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 6. 478.) 

6 Πρόχειρος νόμος 39 νζ', Κωνσταντίνου Πορφυρογενν ή- 

Εκλογή των νόμων, Ρ. Ο. 113. 541. Καί ό Άρμενόπουλος δέ βραδύτερον πάλιν, 

εντεύθεν παραλαμβάνων, γράφει έν τή έξαβίβλω του (6. 5. 14) οί τούς νεκρούς έν 
τοϊς τάφοις έκδύοντες χειροκοπείσθωσαν. 

7 Διάταξις 96. Ρ. Ο. 107. 616. 

8 Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 1. 208. 

9 Ζ & ο Ε. ν ο η Ι/ία^εηΙΙι&Ι, ΙιηρεΓείοπδ .ίπδΗηίεηί ς«3ε νοοε-πίτιτ ηο- 
νείΐαε, 1. 300. 

10 Ρ α λ λ η - Π ο τ λ ή, Σανταγμα, 4. 222. Πβ. καί Συμβώ νος Μετα- 

φ ρ ά σ τ ο υ, Επιτομήν κανόνων, Ρ. Ο. 114. 281. 

11 Βλ. Ρ ά λ λ η * Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 4. 444, 

Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 47 

Συνήθους λοιπόν οΰσης τής τυμβωρυχίας, οί συγγενείς, Ϊνα άπο- 

φύγωσι ταύτην, έσχιζον τά φορέματα καί τάς όθόνας τοΰ νεκροΰ καί έρ- 

ράντιζον διά μύρων, εντελώς άχρηστα αυτά καθιστάντες1, άκολουθοΰντες 
συνήθειαν, ήτις ήτο καί παλαιοτέρα 2 καί νυν δ5 εφαρμόζεται 3. Πολλο1 

μάλιστα καί παρήγγελλον νά μή θάπτωνται μέ πολυτελή ιματισμόν4. 

Οί Βυζαντινοί ποθοΰντες την πάτριον γήν, έφρόντιζον νά ταφώσιν 
εκεί δπου καί οί πρόγονοί των οί συγγενείς μάλιστα ευσεβές έθεώρουν 
καθήκον εις τήν πατρίδα νά μετακομίσωσι τά λείψανα των έν τή ξένη 
ταφέντων 5, τήν σχετικήν βασιλικήν άδειαν λαμβάνοντες, οσάκις περί εξό¬ 

ριστων προέκειτο 6. 

ΣΥΝΕΙΘΙΖΕΤΟ Η ΤΑΡΙΧΕΥΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΑΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ; 

Θά έριοτήση τις, ϊσως, συνειθίζετο κατά κανόνα παρά Βυζαντινοΐς ή 
των νεκρών ταρίχευσις; 

Εις τήν έρά)τησιν ταύτην πρέπει νά δοθή αρνητική άπάντησις, μόνον 
ό! εν χωρίον υπάρχει τοΰ αγίου Αθανασίου "Αλεξάνδρειάς εις τούς Χρι¬ 

στιανούς τής Αίγυπτου άναφερόμενον, χώρας δήλα δή §νθα από άρχαιο- 

τάτων χρόνων συνειθίζετο ή ταρίχευσις, καθ' δ οί σύγχρονοί του τά σά)- 

ματα τών σπουδαίων δέν έ'κρυπτον υπό τήν γήν, άλλ’ έπί σκιμποδίων αυτά 
τοποθετοΰντες εφύλαττον εντός τών οίκων των, τό τοιοΰτον δμως χαρα¬ 

κτηρίζεται ώς μή νόμιμον καί δσιον, άφ’ ού καί δ Χριστός έντός. τάφου 
έτέθη7. 

Πάντως προσιυρινή ταρίχευσις, προς μεταφοράν τοΰ νεκροΰ εις άπο- 

μεμακρυσμένον μέρος, δέν ήτο άγνωστος, τοιαύτην δέ εχομεν μεμαρτυ- 

1 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 59. 465. 

3 Ό Ά ρ τ ε μί δ ω ρ ο ς, έγραψεν έν τοΐς όνειροκριτικοΐς του (1. κεφ. 13 

σελ. 18. 8 Ηεγο1ι6γ) «οί άποθανόντες έσχισμένοις ένειλοΰνται ράκεσι». 

5 Δέν νόμιζα) δ’ οτι τυγχάνει τοΰ όρύοϋ 6 Β. 8 ο Ιι ιπ ΐ ά I, (Τοίεη^εόΓδ.ιι- 

ούε, Ατείιίν. 24. 313) διισχυριζόμενος ότι τά φορέματα σχίζονται υπό τών συγγε¬ 

νών, ϊνα μή δίίναται άλλος νά τά φορέση καί επομένως μεινωσιν ταϋτα προς 

χρήσιν μόνον τοΰ νεκρού. 

4 Σ υ μεώνος Μεταφράστου, Βίος καί πολιτεία Έφραίμ τού Σύ¬ 

ρου, Ρ. Ο. 114. 1261, 1268. 

’ Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 53. 287, 54. 556. Υπάρχει λόγος Ί σ ι δ ώ- 

ρ ο υ τού Π η λ ο υ σ ι ά> τ ο υ, Ρ. Ο. 78, 1416 «ότι χρή θάπτειν τό σώμα όπου 
έτελεύτησε». 

6 Βλ. καί τά παράπονα τών έν τή ξένη άποθνησκόντιον εις τό περί ξενιτείας 

ποίημα, στ. 515 έξ. καί 522 έξ. (\ν π £ π ε τ, Οαπηΐϊΐα, σ. 219.) 

7 Αθανάσιος Ά /. ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς, Ρ. Ο. 26. 969. 
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ρημένην προκειμένου περί μεταφοράς νεκρών βασιλέων1 *. 

Έπ’ ίσης θά ήδύνατό τις νά ερώτηση, άν κατά την απασχολούσαν 
ημάς εποχήν έκαίοντο οί νεκροί. 

Αληθές είναι δτι ούδαμού τής Κ. Διαθήκης απαγορεύεται ή καϋσις 
των νεκρών, ούδαμοΰ όμως καί επιτρέπεται. Ή συνήθεια, ώς γνωστόν, 

στηριζομενη καί επί διαφόρων χωρίων, ήτο νά θάπτονται οί νεκροί* οί 
ύπερμαχοΰντες τής γνώμης ταύτης άφ’ ενός μέν στηρίζονται εις τό χω- 

ρίον τής Γενέσεως (γ'. 19) «έ'ως τοϋ έπιστρέψαι σε εις την γην εξ ής έλή- 

φθης», άφ’ ετέρου δ’ εις τό κατά Ίωάννην Εύαγγέλιον (Ε. 28—29) «έρ¬ 

χεται ώρα έν ή πάντες οί εν τοΐς μνημείοις άκοΰσονται τής φωνής αυ¬ 

τού», καί εις χωρία τής νεκρο>σίμου ακολουθίας, ώς «πάλιν με έπιστρέ- 

ψαι εις γήν έξ ής ελήφθην», «γή εΐ καί εις γήν άπελεύσει», «έξέλθω- 

μεν καί ίδωμεν έν τοΐς τάφοις, δτι γυμνά δστέα ό άνθρωπος» Προσ- 

θέτουσιν ακόμη δτι κατά τής καύσεως συνηγορεί ή συνήθεια, δεύτερον 
δτι τό έθιμον ήτο έθνικόν, τρίτον δτι ή περί άναστάσεα>ς νεκρών διδασκα¬ 

λία τό αποκρούει, ό Ευσέβιος μάλιστα έν τή εκκλησιαστική του ιστορία 
(δ. 2. 62) διηγείται δτι οί διώκται τού Χριστιανισμού καύσαντες τά σώ¬ 

ματα των μαρτύρων έ'ρριψαν την κόνιν εις τον Ροδανόν ποταμόν ϊνα, ώς 
έλεγον εκείνοι: «μηδέ ελπίδα έχωσιν άναστάσεως», τέταρτον δτι καί αυ¬ 

τός ό Κύριος έτάφη καί πέμπτον δτι, χρησιμοποιούμενης τής καύσεως, 
δεν νοούνται τά τής νεκρώσιμοι» ακολουθίας, δτι ό νεκρός γίνεται «σκω- 

λήκων βρώμα καί δυσωδία» 8. 

Κατά τον Μιχαήλ δε Ψελλόν ό Γουλιανός διακοηΐφδών τά περί άνα- 

στάσεως νεκρών υπό τών Χριστιανών πρεσβευόμενα «διαλύειν έπεχείρει 
τά σώματα» 4, είπε δέ καί ό άγιος Αθανάσιος δτι παρανομούσιν οί μή 
κρύπτοντες μετά θάνατον τών άποθνησκόντων τά σώματα5 καί δ Χρυ¬ 

σόστομος δτι κοινός τής φύσειος νόμος είναι «τον άπελθόντα τή γή κρύ- 

πτεσθαι καί ταφή παραδίδοσθαι» 6, ό δ3 επί τής εποχής τοϋ Ιουστινιανού 
άκμάσας σχολαστικός ’Δγαθίας την καύσιν τών νεκρών χαρακτηρίζων ώς 

1 Τό ουτιο ταριχευθέν πτώμα εκαλείτο νέκδουμ. Τά μεσαιωνικά γλωσσάρια 

λέγουσι: νέκδουμ, σώμα μή παραδοθέν διηνεκεΐ ταφή. ’Έπιθι Φ. Κουκουλέ, 

Τά κατά την ταφήν τών Βυζαντινών βασιλέων (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 15. 54.) 

3 Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ II α π α μ ι χ α ή λ, Ή καϋσις τών νεκρών, σ. 119. 21. 

3 Δ. Μ π α λ ά ν ο υ, Ή καϋσις τών νεκρών υπό θρησκευτικήν εποψιν (Με¬ 

λέτη 19Γ2, σ. 264. 265). "Οτι δεν έκαίοντο οι νεκροί βλ. καί παρά Τ ο τι § ατά, 

£)ιιίά ρτοί3.ηθ5 πιοτεε (ϋ"πο50βηάο5 . . . σ. 75 καί Π. ΡείΓ&Ιτ&ΙίΟδ, Οϊε 
ΤοΙεη ίπι Κεοΐιΐ:, ο. 107. 

“ ΚιιγΙζ-ΟγβχΙ, ΜϊοΙι&εΠε Ρδείΐί δΟΓΐρίτο. ιώϊπογβ, 1. 306. 
5 Ρ. Ο. 26. 969. 

6 Ρ. Ο. 50. 527. 

Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 49 

Ελληνικόν έθιμον προσθέτει: «ούδαμώς δμοια ταΰτα τοΐς νΰν γιγνομέ- 

νοις έτύγχανον όντα»ι. 

Εις μεταγενεστέρους μάλιστα αιώνας, οίον κατά τον ΙΒ', 6 Θεσσα¬ 

λονίκης Ευστάθιος, πιστοποιών δτι δεν έκαίοντο οί νεκροί, βέβαιοί δτι 
επί τών χρόνων του τήν καύσιν τών νεκρών έχρησιμοποίουν μόνον «πίνες 
τών βορείοιν βαρβάριον» 3, ύφΌϋς ό Δ. Μπαλάνος εννοεί τούς Κελτούς καί 
τούς Σλαύους δ. 

Εΐπον δτι οί νεκροί κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους δεν έκαίοντο* 

πάντως ύπάρχουσι περιπτώσεις, καθ’ άς έκαίοντο άνθρωποι, άν π. χ. ήσαν 
μάγοι ή ειχον καταδικασθή δι’αιρεσιν ή βαρύ έγκλημα1* έν τοιαύτη δμως 
περιπτάισει πάλιν όσιον έθεωρεΐτο, ϊνα ή τέφρα ή τά οστά αυτών παρα- 

δίδωνται είς ταφήν °. 

Τέλος, εν περιπτοδσει λοιμού, προς αποφυγήν τής μεταδόσεως τοϋ 
μολύσματος, μαρτυρεΐται δτι έκαίοντο οί σωρηδόν άποθνήσκοντεςϋ. 

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΈΝΗ Η ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 

Κατά τήν άντίληψιν τών αρχαίων Ελλήνων, ίνα'ο νεκρός διέλθη 
τάς πύλας τού “,^δου καί ή ψυχή αυτού έπικοινιονήση μέ τάς τών άλλων 
νεκρών, έπρεπε νά ταφή, άντίληψις περί ής όμιλεΐ ό "Όμηρος εις τό Ψ 
τής Ίλιάδος (στίχ. 7 έξ.), παριστάνων τήν ψυχήν τού άτάφου Πατρόκλου 
λέγουσαν προς τον Άχιλλέα* 

θάπτε μ’ δτι τάχιστα πύλας Άίδαο περήσο:» 

τήλέ με εΐργουσι ψυχαί, εϊδίϋλα καμόντων, 

ούδέ μέ πω μίσγεσθαι υπέρ ποταμοΐο έώσιν, 

άλλ’αύτοις άλάλημαι άν’εύρυπελές’Άϊδος δώ. 

”Αν ταφή δεν έγίνετο, τότε κατά τον άρχαΐον ρήτορα (Λυσίου, Έπιτ. 

9) δ νεκρός έστερεΐτο τής κοινής έλπίδος. Εντεύθεν ευσεβές καθήκον 

1 Ά γ α θ ί ο υ, Ίστορ. 116. 1. 

3 Ευσταθίου. Παρεκβ. 4 ’>. 1. 

3 Δ. Μ π α λ ά ν ο υ, ’Ένθ’ άν. σ. 265. 

1 Έκαίοντο π. χ. οί ποιούντες εμπρησμόν ή οί δούλοι οί συμπράτ. οντες είς 

αρπαγήν τής ιδίας δεσποίνης ή καί πρός τιμωρίαν διά φόνον Συμεών ος Με¬ 

τά φράσ.του, Μαρτυριον ιοϋ άγιου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, Ρ. Ο. 115. 

1173). Λέων Διάκονος, 65. 7 (Βόνν.) Σΰνοψις Ε. 20. 5, II 18. 5 (Ζ&οΐι. ν. 

Είη^βηΙίι&Ι άΟΚ.. δ. 312. 551.) Φωτίου, Νομοκάνων Θ'. 25 (Ρ ά λ λ η ■ Π ο τ λ ή, 

Σύνταγμα, 1. 190). Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, Έξάβιβλος 6. 7. 4. 

δ Πανδέκται, 48. 48. 24. 1. Βασιλικά, 60, 69 β. 

7 Π α χ υ μ έ ρ η, Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγος, 1. 363. 9. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝ Γ. ΣΠΟΥΔ. "Ετος ΙΣΤ' 4 
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εθεωρεΐτο νά θάπτεται δ νεκρός και μεγίστη ασέβεια νά άφίνεται ούτος 
άταφος. Γνωστή είναι ή δίκη των εν Άργινοΰσαις στρατηγών, οΐτινες κα- 

τεδικάσθησαν μέ την πρόφασιν ότι δεν περισυνέλεζαν προς ταφήν τους 

ναυαγούς1 (Ξενοφώντοζ, Έλλην. Α. 7.4). ^ / 
Ό νεκρός λοιπόν ώφειλε νά ταφή, εάν δέ συνέπιπτε νά συνάντηση 

τις πτώμα εις τόπον δπου δεν ήτο δυνατή ή ταφή, εις ακτήν π.χ., δάσος 
ή τόπον έρημον, τότε ήρκει, προς έκπλήρωσιν τού ευσεβούς καθήκοντος, 

τρις επ’αυτού νά επιρρίψη κόνιν. 
Τό έθιμον τούτο, τό οποίον άναφέρουσιν οί τραγικοί 2 καί τό όποιον 

μεταγενέστερος συγγραφεύς3 χαρακτηρίζει ώς νόμον Αττικόν, υπήρχε 
καί κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον, αν κρίνη τις έκ των παραδιδομένων 
υπό τού Κυρήνης Συνεσίου, δστις λέγει δτι οί μέλλοντες νά ναυαγήσωσιν 
έξήρτων από τού σώματός το^ν τά κοσμήματα καί χρήματα των, ίνα ό 
μέλλων νά εύρη τό πτώμα των, αίδούμενος τούς νόμους τής Άδρα,στείας, 

καταναλώση μέρος αυτών προς ταφήν των καί υπό του Ψελλου, οστις 
προσθέτει οτι πας ο συναντών νεκρόν σώμα, καί εάν θηρίου είχε ψυχη\η 
ώφειλε νά κρύψη αυτό υπό τήν γήν συναθροιζων λίθους επ’ αυτου και 
πρόχειρον πηγνύων σταυρόν6. Υπήρχε μάλιστα παρά τοΐς Βυζαντινοΐς 
σχετική παράδοσις δτι ό ιέραξ, εύρίσκων άταφον νεκρόν, ώδύρετο καί 
γήν επ’ αυτού έπέρριπτε «. Καί σήμερον δέ κατά τήν είς τον τάφον κα- 

τάθεσιν τού νεκρού οί παριστάμενοι τρις επ’ αυτού ρίπτουσιν ολίγον 

χώμα έπιλέγοντες «Θεός συγχωρήσοι τον». 

Κατά τούς Βυζαντινούς λοιπόν χρόνους έπάναγκες έθεωρεϊτο νά θα- 

πτωνται οί νεκροί, τής ταφής χαρακτηριζόμενης ώς κοινού τής φύσεως 
νόμου7, ως δά καί σήμερον παρ’ ήμίν, παρ’ οίς μεγίστη θεοορεΐται ή κα- 

τάρα «νάσε φάν’τά σκυλλιά» ή «νάσε πετάξουν, νά σε φάν’τά σκυλλιά 

καί νάσε μαδήσουν τά όρνια» 8. 

ι Έπιθι Φ. Κουκουλέ, Έπιβίωσις εθίμων τινών περί τήν ταφήν (Ή- 

μερολ. τής Μεγ. Ελλάδος, 1929, σ· 369. 370.) 
ϊΣοφοκλέους. Άντιγ. 255 ένθα λέγεται δτι δ Πολυνείκης «ηφανιστο 

τυμβήρης μέν ον, λεπτή δ’ άγος φεύγοντας έπήν κόνις». Περί του εθίμου βλ. 
Χαρ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον 2. 419. Πβ. καί Β ί ε ί ε τ ΐ ο 5, ΜιιΙΙεε Κτάε, 

σ. 50.51. 
8 Α I λ ι α ν ο ΰ, Π. I, 5. 14. 
Συνεσίου, Έπιστ. Ρ. Ο- 66. 1333. 

5 Κ ιι γΙ ζ - ϋ γ εχΙ, Μίεΐι&βΐώ Ρεείΐί δοπρί* «άπονα, 1. 305. 24. 
«Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιόχειας, Είς τήν Ε- 

ϊαήμερον υπόμνημα Ρ. Ο. 18. 749. 
^ 7 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 50. 527. Ό. ΡεΙτα^ ϋιβ ΤοΙεη «η 

Κεοϊώ, σ. 90. ,, .. „ οο7\ 
8 Σ π. Σ υ γ κ ο λ λ ί χ ο υ, γΟ νεκρός στην Ανασε/ατσα (Λαογραφ. 11. ό'αί.)· 

Κατά τά στρατιωτικά μάλιστα συγγράμματα, μετά τήν ήτταν τού 
εχθρού, ώφειλεν 6 στρατηγός, νά σπεύση νά θάψη τούς πεσόντας «καλόν 
γάρ καί δσιον ή προς τούς τεθνηκότας ευσέβεια» *. 

Είς έξαιρετικάς μόνον περιστάσεις ήδύνατο τότε είς νεκρός νά μείνη 
άταφος: «') έν καιρφ εφόδου πολεμίων καί έκπολιορκήσεως πόλεως 2 β') 

εάν, οός στρατιώτης, άνήκεν είς τήν εχθρικήν παράταξιν καί τούτο, ϊνα 
οί πολέμιοι, πολλούς βλέποντες τούς νεκρούς των, περιπίπτωσιν είς άθυ- 

μ·αν3 γ') κατά τον Ίουλιανόν, οί δρουγγάριοι (χιλίαρχοι) εάν έγκατέ- 

λιπον τήν τάξιν4 καί δ') οί ύποπεσόντες είς έγκλημα καθοσιώσεως6. 

Συνωδά τοΐς ανωτέρω, ού μόνον οί αιρετικοί έπεβάλλετο νά θάπτον¬ 

ται6, άλλα καί οί κακούργοι καί οί επ’ αίσχίστοις καταδικασθέντες 7, όταν 
μάλιστα οί συγγενείς των έζήτουν τούτο- καί των καταδικασθέντων δ’ 

εις καύσιν η τέφρα καί τά οστά ζητούμενα παρεδίδοντο είς ταφήν. 

Ήρνεΐτο δ’ ή Ικκλησία ούχί τήν ταφήν, αλλά τήν διά θρησκευτικής 
τελετής τέλεσιν τής κηδείας α') είς τούς μή Χριστιανούς (εθνικούς, Ιου¬ 

δαίους, άθέους, Μωαμεθανούς β') είς τά αβάπτιστα άποθανόντα παιδία 
γ') ε’ις τούς αιρετικούς καί σχισματικούς δ') είς τούς άι^ορισθέντας, εάν 
ούτοι, προ τού θανάτου τον, δεν έδήλουν μετάνοιαν καί ε') είς τούς αύ- 

τοκτονοΰντας, έφ’ δσον ούτοι προέβαινον είς τό διάβημα τούτο μή σεσα- 

λευμένας έχοντες τάς φρένας8. 

Μετά τό σχίσμα, οί ορθόδοξοι κληρικοί δεν έπετρέπετο νά θάπτωσι 
καθολικούς. 

Οί εντός τού τάφου πατατεθέντες εύρισκον εκεί τήν αίωνίαν ησυχίαν, 

ύπήρχον όμως καί περιπτώσεις, καθ’ άς των νεκρών τά σοόματα ουδέ 

1 ΑέοΫϊος, Τακτικά, 16. ιγ', Ρ. Ο. 107. 909. Ματθαίου Β λ α σ τ ά- 

ρ η, Σύνταγμα κατά στοιχείων. Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 6. 465. 
3 Ν ι κ ή τ α Χωνιάτου, Χρον. Διηγ., 471. 

3 Δέοντος. Τακτικά. 20 20, Ρ. Ο. 107. 1020. 

ι Κατά τον Ίουλιανόν (Έπιστ. 1. σελ. 22. 16 Βίάεζ) έπρεπεν οί τήν τάξιν 
καιαλιποντες δρουγγάριοι νά φονεύωνται παραχρήμα. 

5 Πανδέκται, 48. 24. 1. Έν καιρφ εννοείται των διωγμών άταφα έμενον καί 
πολλών μαρτύρων τά σώματα. 

5 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ Ο. 61. 504. Οί τάφοι των βιοθανάτων ήσαν έν 
Κωνσταντινουπόλει είς τά Πελάγιου μνήματα. Θεοφάνους, Χρον. 648. 5. 

Πβ. Μ Γ ε δ ε ώ ν, Έγγραφοι λίθοι καί κεράμια. σ. ςα'. Ό. ΡείΓ&ΕαΈοδ, 
Βίε Τοΐειι ίιυ. ΐλεείιί:, σ. 96. 109. 

7 Πανδέκται, 48, 24. 1. Βασιλικά, 60, 69α. 

8 Γ>· Ρ ε ί: γ & 1ε α 1ε ο 3, Όΐε Τοίεη ίηι Κ,εείιί, σ. 48. 112. 113. Μ. Β λ α σ τ ά- 

ρ η, Σύνταγμα κατά στοιχεΐον Β κεφ. ΙΒ'. (Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα 
6.149.) 
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τότε είίοισνον τήν εΐοήνην. Είς ταραχώδεις δηλαδή περιστάσεις, η, δν 

££?-* ανόμου ,ολλό τό ,ο,οτ δ***·"*. οί ~ 
)Χται ωωνάζοντες τό : άτασκοκρείησαν τά οστά αυτοί,, ηνοιγον τους τα- 

ϊ0 ’ ώ διέσκειρον τά λείψανα. Οί τοιούτοι εκαλούντο αναοκαφοι η «τηί 

ΪΖΖΪ ^ ’· "Αλλοτε πάλιν επεσ^ευον λί,ους . - — 

άναθεματίζοντες άμα τον νεκρόν, αυτό, ο, σωρό, δε είναι 

άνα&έματα καλούμενα 2. 

ΟΙ ΤΑΦΟΙ, ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ 

Οί τάφον, οΐτινες έχαρακτηρίζοντο καί &ς χονμητ^α, μνήματα μνψ 

Λ » 
σΤς κα, τού πλούτου τού ενταφ,αζομένου ήσαν ή άπλούστερο, η και 
Τ ) ριττρΩοι Πάντως επ’ αύτών «ετίθετο πλάξ έπ,ταφιος η απλή η 

ενεπίγραφος με άπλά 
, . Τγ,Γ επιγραφής συντεταγμένης η εις πεζόν λογον η εμ 

αέτρωΓ,ν έλεγεί’ων, τά όποια συνέθεταν και γνωστοί πο,ηταί, κατά πα- 

ράκλησιν 6. 

χ. ΡΛο γ» 7 ω ν ά Ο Λ, 'ίσιορ. 3. 207. Νυν έν ΙΙόν- 
1 Θ ε ο φ ά ν ο υ ς, Χ,,ονϋνβ· 048. 5 ί “ Μ ® φ Κο,*0«Π, 

™ άνασκάφτω σημαίνει βλασφημω τείνεωτα. 1».. *« 

Λώ τής Έϊ-ϊ.ηνικής ί-σεορίας και «» '^οΓ ίΓ.5 

3 Μ ι χ.ή '■ Λ τ ν„ η'"ΐΙμ,.ΛΙ>μΛ ό« Οιπ»ΙΚΛ<π ΑπΛ^οΙο^ 3· 

"-■Γ'" %Γ. 677-086 Ε ύ ο χ α <Η ο ν, Παρεκβ. Π70. 61. Δπ,γησ,ς 
Ο. 631. και τας οε/.ιόας ^<.136. Ε α ο η 6 γ, Ολπηίπα, ο. 275). Έν 
πολύπαθους Απολλώνιου Γυρου, 0ΐιΧ· )] ο λ ί χ ο υ. Τά 
Χ,ακοίς μσμαπ, ιό μνήμα λένε,α. μ V η μ , . ω Πβ. 

κατά τήν τελευτήν (Λαογρ. 1υμμ· 3. 333. όόν.) 

: “Γ^Γ,/τ'Λ >, ΜΜ«Η. Ρ«.Η ™ 1 805,0· 
Κ α Γ „ , , , ν - α Γηηνοοίου του Θεολυγον, Ρ· Ο «'°· 

5 Ούτως ε/υμεν επιταφι ι ! )ρΓ ίΡ Ο 46 900) διά τάφους, σχήλας 
>! η., δ Γρηγόριος Ν - ο ο τοί ·] βι ά ν ν ο « 

καί επιγράμματα, ϊέροντα, δε κ«, ^ λέγ8ι μ. .„. πο,ητής, ανν,άσαει 
Ε 0 χ α ι Τ 0> ν (Γ· «· 12υ 1 , \ , { Μ · .^,οί Μαρκ.ανοΰ έπισκοπου 
* «*6ν λόγον έκίγραμμα (·Ε»Χ*Ρ0: > «γ* ^'Λ,αΛχηνα-,ος Κ- 

,-άζης ,09.8 (^=γ·™-8 Αάάιρλι ίάμβεΐα 8,ά τήν « 
γει δτι Λ γραμματικός Πέτρο, ,Ί . ,. πολλά έπιτνμβια «■>· 

- ;ο;„ ;;·ο ε οί*. λ -.<*· *> - <*·>· γραμματα (Ε 6 ο & ΐβΓπυαι.«, 
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Ήδύνατό τις δ? επί τής πλακδς ταυτης ν5 άναγνοδσχι τό όνομα τοί' 

τεθαμμένου, παλαιότερον ουνοδευόμενον υπό του ονόματος του πατρός» 

μεθ’ δ ήρχετο τό χαίρε 5. "Αλλοτε ή επιγραφή ειχ,ε τού; έξης τύπους : εν¬ 

θάδε κατάκειται ό δείνα ή ό δούλος ή ή δούλη του Θεού δείνα ή ενθάδε 
κατάκειται ό θεοφιλούς μνήμης ή δ μακάριος δείνα ή ή θέσις τού δει¬ 

νός, ή κύριε, μνήσθητι τού δούλου τού Θεού δείνα ή μνήμα διαφέρον τφ 
δείνα ή έκοιμήθη ό δούλος τού Θεού 2.. . 

Πλήν δέ τού ονόματος τού νεκρού καί τής ημερομηνίας τού θανά¬ 

του, ήδύνατο νά χαραχθή επί τής πλακάς, καί εν συντομία, ή ιστορία 
αυτού* π.χ. αν ούτος ήτο έγγαμος ή άγαμος, τίνος σύζυγος ήτο, άν κα- 

τέλιπε τέκνα καί πόσα, ποιας ηλικίας ήτο κτλ. Έν καιρφ μάλιστα δογ¬ 

ματικών ερίδων, σκόπιμο ν έκρίνετο νά σημειούται οτι ο τεθαμμένος ήτο 
ορθόδοξος 3. 

Ούδ? έλειπον καί τά επιγράμματα, έν οίς δ νεκρός, αποτεινόμενος 
προς τον παροδίτην, τον παρεκάλει νά μεταβιβάση θελήσεις του είς τούς 
οικείους του 4. Προσηγορεύοντο δ’ οί νεκροί άμαρτωλοί καί φιλόχριστοι, 
οί δέ κληρικοί θεοφιλέστατοι καί θεοσεβέστατοι δ. ρ 

■ Έπί τής πλακός ετίθεντο σταυροί, είτε απλώς εγχάρακτοι είτε καί 
έμπηγνύμενοι έπί διανοιγομένοον οπών* επειδή δ’ οί Ιερόσυλοι πολλάκις 
τούς άπέσπων, διά τούτο ήπειλοΰντο ούτοι διά τής άράς των 318 θεο- 

φόρων πατέρων 6. 

Έπί τού τάφου επ’ ίσης, εντός κόγχης, έτοποθετοϋντο λυχνοΰχοι, 
έφ’ ών, κατά Ρωμαϊκήν συνήθειαν, οί στυγεροί τού τάφου λύχνοι καίον- 

τες ή κατά διαστήματα ή καί ακοίμητοι παραμένοντες 7. 

1 1/ ε ο 1 ε γ ρ, Μ»πιιβ1 ά’ΑίΌΐιέΙο^ίε εΙΐΓέΙίεηηε, 2. 321. 

3 Κ 8. γ 1 Μ 3. γ ϊ 3. Κ 3 ιι I ιη 3 η η, Ένθ* αν, Π α σ χ ά λ ι ο ν X ρ ο ν ι- 

κ ό ν, 627. 20. Μ. Γ εδ ε ώ ν, "Εγγραφοι λίθοι και κεράμια, ο. 91 έξ. 

3 Θεοφύλακτος Βουλγα ρίας, Ρ. Ο. 126. 188. Μ. Γ ε δ ε ώ ν3 

’Ένθ’ άν. σ. 94. ϋ. Ρ ε £ γ α Ιί α Ιι. ο 3, Όΐε ΤοΙεα χιη Κ,εείιί:, σ. 122. 

■’· Ά γ α θ ί ο υ, Επιγράμματα, έπίγρ- 7, 569. 1 καί 589. 1 (Βόνν.). 

» Ο 3 γ 1 Μ 3 γ ΐ 3 Κ 3 ιι ί ιη 3 η π, ’Ένθ’ άν. σ. 681. 

6 Κ ιι γ ί ζ - ϋ γ ε χ 1, Μΐεΐιπείίδ Ρ$εΙ1ΐ δεΓΪρΙι τηίηοΓ8, 1. 305. 24. Μ. Γ ε - 

δ ε οί ν, ’Ένθ’ άν. σ. 96. 

7 Δ. X ω μ α τ ι α ν ό ς, ροα'. (Ρ ΐ ί: ν α, Αηιίεείε 3&0Γ8 εί οΐ3.33ίθΕ, 6. 649). 

Μιχαήλ Ά κ ο μ ι ν ά τ ο υ τ ο ΰ X ω ν ι ά τ ο υ, Μονωδία είς τον Θεσσα' 

λονίκης Ευστάθιον (Σπ. Λάμπρου, 1. 300. 20). Π α χ υ μ έ ρ η, Μιχαήλ Παλαιο- 

λόγος. 2. 21, σ. 125 (Βόνν.). Ί ω ά ν ν ο ιι Κ ο μ ν η ν ο ΰ, Τυπικόν τής μονής 

τοϋ Παντοκράτορος (Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Ν- Έλλην, σ. 397). Τοιοϋτοι λυχνοΰχοι εύ- 

ρέθησαν εντός Χριστιανικών καί Βυζαντινών τάφιον των Θηβών (Α. Κέραμο- 

π ο ύ λ λ ο ν, Παλαιαί Χριστιανικού καί Βυζαντινοί ταφαί έν Θήβαις, Άρχαιολ. 
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Πλήν δέ των λύχνων, ήδύνατό τις νά ΐδη καί ίεςάς εικόνας ι, εις ας 
καί επιγράμματα μεσαιωνικά ύπάρχουσιν 2 η καί των άποθανόντοίν εγ¬ 

χρώμους εικόνας 3. 

Δεν ήτο δέ σπάνιον νά περιθέη τον τάφον καί κάγκελλον, είτε λίθι- 

νον 4 είτε καί μετάλλινον δ. Ή ευσέβεια δέ των συγγενών έστόλιζε πολ- 

λάκις τούς τάφους εϊτε δι’ άνθέων νεοδρέπτοη' 6 είτε καί διά δενδρυλλίων 
μεμονωμένων 7 ή καί πλειόνων, οπότε άπετελούντο μικρά άλση περί τό 

μνήμα 8. 

Κατά τούς Βυζαντινούς νόμους διαστέλλεται ο τάφος τοϋ μνημείου* 

τάφος, κατ’ αυτούς, είναι ό χώρος έν ω τά σώματα κατάκεινται, μνημεΐον 
δέ τό κτίσμα τό ύ.τεράνω του τάφου 

Μέρος τού μνημείου και τοϋ κόσμου αυτού άπετέλει ή στήλη, έφ’ ής 

Δελτ. 1926, ο. 129). Περί τών λύχνων τού ίων βλ. καί I) Ρ ε I γ 8 '< 8 1ι ο 3, 'Κνθ· 

άν. σ. 122. Έπιθι καί Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν, Λαογραφ, ούμ 

μεικτά, 9 337. 

1 Εις τήν ανακομιδήν τών λειψάνων τού οπίου πατρός ημών Θεοδώρου (ΑηηΚ 

ΒοΙΙ. 32. 60. 24). Ε <1. \ν α γ γ β π. ΊΓΙιο πια&Ι οπίΐη&ηοε οί ΝιίοραγΙοδ, ΑγοΙιοοΙο- 

«ία. 47, ο. 35. Μ. Γ ε δ ε ώ ν. Μανουήλ Φιλή Ιστορικά ποιήματα (Έκκλησιαστ 

Αλήθεια. 3, ο. 247. 248. 250.) 

* Ύπάρχουσι και τού Νικολάου Καλλικλέους τρία επιγράμματα «εις εικόνα 

ίσιαμένην έπάνω τοΰ τάφου ή κεκλιμένην έν τώ τάφιο (Ιοο δΙετηδ^οΗ, 

ΝΐοοΙεί ΟαΙΙίοΚβ οεΓηιΐηα, ο. 12.) 

3 ’Λ γ α θ ί ο υ, Επιγράμματα, 7. 589. 7, 602 8. Υπάρχει καί ποίημα τοΰ 

Χριστόφορου Μ υ τ ι λ η ν α ί ο υ (άρ. 16 σελ. 9 ΚιΐΠζ) είς τον τάφον τοΰ 

πατρικίου Μελιού ίστορηθένιος έν αύτφ ώς κοσμικού και ώς μοναχού. Λιήγηοις 

πολύπαθους Απολλώνιου Τύρου, στίχ. 771 (\ν α £ η β γ. Οαι-πτίηπ, σ. 273). Ε. Ρ β- 

I ΐ ί. Τγρίοοη <1υ ιυοπκδίέΓε <1υ \ά ΚυδίηοΗοάτα,§ 107 Ι/ίδΙννοδίία, 13.69. Μ α ν υ υήλ 

Φ ι λ ή, Ποιήματα, τόμ. !. 394. 410 καί 2. 167 (Μίΐΐβτ). ]. Κ 1) β γ » ο 1 I, Εε« αΠβ 

δυπιρΐηαίΓΟΒ άο Βγζαποο ο. 133. 

^ Μ α λ ά λ α, Χοονογρ. 255. 18. 

δ Ε. Ρ β I ί I, "Ενθ’ άν. 13. 63. 

6 Λ ι β α ν ί ο υ. Υπέρ Όλυμπίυυ. 38 (τόμ. 4 402, ΚδΓδΙει). Λ η γ ΐ ο Ιι, Ηϋ- 

£105 Νΐοοίαο», 2.444. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Θ ε ο λ ό γ ο ς, Ρ.(ϊ. 35. 776. Πβ. τό λεξικόν 

τοΰ Οαύτοί τής Χριστιανικής αρχαιολογίας έν λ. ΠειίΓδ. Διά τον στολισμόν τών 

αρχαίων Ελληνικών τάφων δι’ άνθέων καί φυτών βλ. X α ρ. Β ο υ λ ο δ ή μ ο υ, 

Δοκίμιον, 2. 154, τών σημερινών δέ Ν. Πολίτη ν, Ένθ’ άν. 339. 

7 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Στρωματεΐς, 1. 7. (Ρ. Ο. 8· 732). 

8 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Χρονογραφία. 241 (Σάθα). 

9 ία» ΟταοοοΓΟΓοεπαιπ, 5, 559 (Ζέπου)’ κατά τήν Σύνοψιν ωΐηοπίπ έν τού- 

τοις. Τ. 5. 1 (Ζ»ο1ι. ν. Εΐη^βηίΐιβΐ ί<4Κ. 5. 612) μνημεΐον λέγεται πας ό άφωρισμέ- 

νος τύπος τή ταφή. 

ήδύναντο νά γραφώσι καί επιγράμματα Χ. ΙΙλήν τής στήλης δ’ άναφέρον- 

ται καί στυλίσκοι περί τον τάφον 2 ή καί οικος, εντός τοϋ οποίου ύπήρ- 

χεν ό τάφος 3 καί γλυπτά κοσμήματα 4 καί δή καί αγάλματα, έχοντα πολ- 

λάκις πνοής δύναμιν 
Μεταξύ τών αγαλμάτων τούτων γνωρίζομεν δτι ύπήρχον γυναικεΐαι 

μορφαί μέ λελυμένους τούς πλοκάμους καί κατηφεϊς ή θρηνοϋσαι 
Καί εφ’ δσον μέν οί τάφοι ήσαν άπλοι, είχε καλώς- ύπήρχον δμοος 

καί οί κενόδοξοι, οιτινες, έπιδείξεως χάριν, καί ϊνα οί μεταγενέστεροι λέ- 

γωσιν δτι αυτοί τά μνημεία φκοδόμησαν, πολυτελέστατους κατεσκεύα- 

ζον τούς τάφους τών νεκρών των, τοΰθ’ δπερ τάς σφοδράς διαμαρτυρίας 
τών έχεφρονούντων προύκάλει, οιτινες ψεγουσι «τήν έν τοΐς τάφοις ά¬ 

νοιαν καί τήν περί τά μνήματα σπουδήν», «τούς λαμπρούς τάφους τούς 
πολλάκις καί τών οικιών λαμπρότερους» καί όμιλοΰσι «διά λαμπρά σή¬ 

ματα καί τήν έν τή ταφή άσωτίαν» 7. 

Δεν είναι λοιπόν ορθή ή γνώμη τών φρονουντων δτι ή πολυτέλεια 
τών τάφων είναι επινόημα τών νεότερων χρόνων, καί δή τών από τού 

ΙΖλ αίώνος καί εντεύθεν 8. 

Τοΰ τάφου θεωρούμενου ιερού, άνόσιον ύπελαμβανετο νά τον πατή 
τις 9, ουδέ έπέτρεπον οί νόμοι νά παραβιάζη τις καί γενικώς νά έπιφέρη 

1 Βασιλικά, 59. 3. 7. Σύνοψις ιπίποτ, Ένθ’ άν. Γ ρηγόριος Ν ύ σ σ η ς, 

Ρ. Ο. 46. 87Λ 900. 

2 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Χρονογραφία, 190 (Σάθα). 3.0. Μ β γ ο & ί ί, νετ- 

31 <1ί Μ&ίβο ΙβΓθΐποπ3.ο1ιο (δΐιιάί Βίζαηέίπί, 2. 27.) 

3 ’Εν τοΐς νόμοις άναφέρονται οί τοίχοι οί βαστάζοντες τον οίκον ένδον τοϋ 

οποίου είναι ό τάφος. Σύνοψις ιηίποτ,Τ.ιζ. (Ζαοΐι. ν. Είπ£θαί1ΐ3.1 |ΟΚ. 2. 236). 

Καί τά Βασιλικά, 60. 24 15 όμιλοΰσι περί τών επί τών τάφων επικειμένων οικο¬ 

δομημάτων. 

£ Ό Θεοδοσιανός κώδιξ 3. 44 όμιλεΐ διά τά επί τών μνημείων επικείμενα 

κοσμήματα. 

5 Έν τφ Θεοδοσιανφ κώδικι (Ένθ3 άν.) άναφέρονται τά υπέρ τούς τάφους 

τοποθετημένα αγάλματα, ομοίως δέ καί έν τοΐς Πανδέκταις, 47. 10. 27. Βλ. καί 

Μανουήλ Φιλή, Ποιήματα, τόμ. 1, σ. 34—35, 44, 45 καί 2, ο. 66-67. 

6 Χο ρ ι κ ί ου, Παιδοκτόνος, 399. 1 (Εδτ3ΐβΓ-Ε.ίο1ι(;8ΐ:6ί£). Τοΰ Ευγέ¬ 

νεια ν ο ΰ κυροΰ Νικήτα, Μονωδία είς τόν μακαριώτατον φιλόσοφον 

κυρόν Θεόδωρον τόν Πρόδρομον (Βυζαντινά Χρονικά, 9. 457.) 

7 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Θ. 55. 231. 59. 436, 60. 147, 568. 598, 61. 106, 63. 

891. Πβ. καί Δ. Μ π α λ ά ν ο υ, Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών πατέρων 

τής εκκλησίας, Νέα Σιών, 1922, σ. 440. 

8 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, "Εγγραφοι λίθοι καί κεράμια, σ. 97, 

9Γρηγορίου Θεολόγου, Έπιγρ. 51. 3. Πβ. καί Ησιόδου, 

"Εργα καί Ήμέραι 75 καί Θεοφράστου, Χαρακτήρες, 16. Ν. Πολίτου, 

Τά κατά τήν τελευτήν, Λαογραφ, σύμμεικτα, 3. 341. 
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βλάβας εις αυτόν, τον ένοχον ύπάγοντες εις τάς διατάξεις τού εοριιΙοΗη 

νίοΐαΐί ι. 
Παραβίασις λοιπόν τοϋ τάφου και ιεροσυλία έθεωρεΐτο, εαν τις εξή- 

γε παρά κελευσιν ίερέως η βασιλέως 3 τά έν αΰτφ σώματα ή, τά οστά 
η, αν μετεκίνει τούς επ’ αύτοϋ λίθους η μάρμαρα ή στήλας η, άν έκρή- 

μνιζε τον τάφον η, άν κατελάμβανε ξένον τάφον η και ξένον πρόσωπον 

έθαπτεν έν αύτφ. 

Έπεβάλλονιο δέ διά την παραβίασιν ταυ την ποιναί διάφοροι διά τάς 

διαφόρους περιπτώσεις3. Ούτως οΐ έξάγοντες εκ τών τάφων τά τεθαμ¬ 

μένα σώματα η τά οστά, ταπεινοί μέν δ'ντες κατεδικάζοντο εις τήν έσχά- 

την ποινήν, εντιμότεροι δ’ έξωρίζοντο εί; νήσον ή έστέλλοντο εις τά με¬ 

ταλλεία \ 

Κατά τά Βασιλικά, οί από τών τάφων άφαιροϋντες λίθους ή κίονας 
ή μάρμαρα, τυμβωρύχοι θεωρούμενοι, έγίνοντο άτιμοι, καταδικαζόμενοι εις 
πρόστιμον είκοσι λίτρων χρυσίου, καταβαλλόμενων εις τό δημόσιον τ«- 

μεϊον6, ποινή έπαναλαμβάνουσα παλαιοτέραν, άφ’ ού επί Μ. Κωνσταντί¬ 

νου ό τυμβωρύχος έζημιοϋτο μέ 1—20 λίτρας χρυσίου, επί Βαλεντινιανοΰ 

δέ μέ 506. 

Καί αυτά μέν οί νόμοι προκειμένου περί τάφων ομοεθνών, οί τών 
εχθρών όμως, κατ’ αυτούς, δεν έθεωροϋντο όσιοι, διά τούτο δεν έφηρμό- 

ζετο ή περί παραβιασθέντος τάφου αγωγή κατ’ εκείνου, οστις άφήρει λί¬ 

θους ή μάρμαρα έξ αυτών 7 8 9. 

Σημειωτέον δ’ ότι ή συνήθεια, ως μαρτυρεί Γρηγόριος δ Νύσσης, τήν 
άπόσπασιν λίθων εκ τίνος τάφου, χωρίς ν’ άνοιχθή ούτος καί φανή ή κό- 

νις, έθεοόρει ώς αμάρτημα συγγνωστόν, άσΰγγνωστον δ’δταν μετεκινούν- 

το οστά καί χάριν κέρδους ήρευνάτο τό εσωτερικόν5. 

Τέλος, έν σχέσει προς τούς τάφους, οί νόμοι ώριζον τά έξης: αθέμι¬ 

τον έθεωρεΐτο νά οίκοδομήση τις παραπλεύρως μνημείου ή παράπλευρος 
οικοδομής νά κτίση τάφον !Ι, ήδύνατό τις δμως άκωλύτως νά πώληση μνη- 

1 Βλ. τον Ιουστινιάνειοι κώδικα, 9. 19 1—5 άε δβριιΙοΙίΓΟ νΐοΐαίο. 

2 Βασιλικά, 59. Α δ'. 

3 Πανδέκται, 47. 12.11. Κώδιξ Θεοδ. 3. 16. 1, 9. 17. 2. Βασιλικά, 60. 24. 15. 

ί Πανδέκται, 47. 12. 11. Εσ1ο£& αά ΡτοοΙυ’Γοπ πιαίαίο., 37. 18 (Ζ&οΐι. ν. Ρίπ- 

^βπίΐι&ΐ ,ίΟΚ. 4. 147). 

5 Βασιλικά, 60. 23α καί ιδ'. 

6 Κώδ. Θεοδ, Ένθ’ άν. 

7 Πανδέκται, 47. 12. 4. Βασιλικά, 60. 23 δ. 

8 Κατά τον Ζ'. κανόνα τοΰ Γρηγορίου Ν ΰ σ σ η ς (Ρ ά λ λ η - Π ο - 

τ λ η, Σύνταγμα, 4. 326, 327 καί 6. 478.) 

9 Πανδέκται, 39. 2. 7, 

Βυζαντινών νεκρικά έθιμα* 

μεΐον ή νά δ (ο ρήση αυτό, έφ’ όσον ήτο καθαρόν, δεν είχε δήλα δή ακόμη 
άποτεθή έν αύτω σώμα, άφ’ ού ό τόπος έγίνετο όσιος μόνον μετά τήν 
κατάθεσιν τοΰ νεκρού1 2. Τέλος, εάν ό σύζυγος έδωρεΐτο προς τήν σύζυγόν 
του τόπον προς ταφήν, τότε μόνον έθεωρεΐτο οτι ούτος περιήρχετο εις 
τήν κατοχήν τής συζύγου, όταν έγίνετο όσιος, ήτοι, εάν έν αύτφ ένετα- 

φιάζετο νεκρός1 άλλως ή κατοχή παρέμενεν εις τον δωρησάμενον 3. 

ΛΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ 

Γνωστόν είναι ότι οί αρχαίοι, θεωροΰντες τούς νεκρούς μεμολυσμέ- 

νους, έφρόντιζον ΐνα ή κηδεία αυτών γίνεται νύκτωρ, ώστε ουδέ αί ήλια- 

καί ακτίνες νά μολυνθώσιν έκ τής προσψαύσεως τοϋ νεκρού σώματος. 

Κατά τον Πλάτωνα (Νόμ. ΙΒ'. 960), ό νεκρός έπρεπε «προ ημέρας έξω τής 
πόλεως είναι» 3. Οί Χριστιανοί δμως άλλως συνείθιζον, έξαιρουμένης, 

εννοείται, τής έποχής τών διωγμών, οπότε ού'τε συμφέρον ήτο οί νεκροί 

νά θάπτωνται κατά τό διάστημα τής ημέρας. 

Οί Βυζαντινοί λοιπόν εθαπτον ημέραν τούς νεκρούς των, μικρά δέ 
διακοπή τής συνήθειας ταύτης έπεχειρήθη επί τής έποψής τού Ίουλιανοϋ, 

οστις, άποβλέπων εις τήν επάνοδον τών εθνικών έθίμων, άπήτησεν, ΐνα 
αί κηδεΐαι γίνοονται κατά τήν νύκτα, ποικίλας προς δικαιολογίαν τής δια¬ 

ταγής του έξευρών δικαιολογίας. Ή κατά τήν ημέραν, έλεγε, τέλεσις τών 
κηδειών ενοχλεί τούς άνά τάς οδούς, χάριν τών έργασιών των, διεσκορ- 

πισμένους πολίτας έμποδιζομένους υπό τών σπευδόντων νά μετάσχοισι τής 
νεκρικής πομπής· πολλοί άλλως τε, εθνικοί όντες, τήν συνάντησιν κηδείας 
θεωρούσι κακόν οιωνόν, οί δέ εις τά ιερά μεταβαίνοντες, μετά τήν θέαν 
τοϋ νεκρού, είναι υποχρεωμένοι νά μή μεταβώσιν εις αυτά προτού κα- 

θαρθώσιν. Άνάρμοστον άλλως τε είναι μέχρι τών εθνικών ιερών νά φθά- 

νωσιν αί φωναί καί οί οδυρμοί τάίν κομιζόντοον τον νεκρόν Χριστιανόν. 

Διά τούτο διέταξεν, ΐνα οί Χριστιανοί θάπτωνται μετά τήν δύσιν καί προ 
τής ανατολής τοΰ ήλιου, άπειλήσας αύστηράς ποινάς κατ’ έκείνου, οστις 
θά έτόλμα νά θάψη νεκρόν προ τής δεκάτης ώρας τή; ημέρας4. 

1 Πανδέκται, 11. 19. 1. Εισηγήσεις, 2. 1. 9. Βασιλικά, 59 Αδ. 

2 Πανδέκται, 24 1. 9. 

3 Πβ, Η ε γ ία 8. π η ’ β - Β 1 ά τη η 6 γ, Ι,βΙΐΓύαοΙι 3, 4. 367. X α ρ. Β ο υ λ ο· 

δ ή μ ο υ, Δοκίμιον, 2. 372. "Ορα έν τοΰτοις οτι ή Κασσάνδρα λέγει προς τον Ταλ- 

θύβιον (Εΰριπ. Τρωάδες 446) 

ή κακός κακώς ταφήση νυκτός, ούκ έν ήμερα 

■'· Ίο υ λ ι α ν ο ΰ, Έπιστολαί, έπιστ. 126, σ. 199. 200 (Βΐάσζ). Έπιθι καί 

Ρ, ΡβίΓ^Ις&ΙίΟδ, Ρίβ ΤσΙση ίι» ϊΐεοΐιζ, σ. 99. Έν τή Βενετοκρατουμένη Κρήτη 
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Έθεώρουν δ’ οί αρχαίοι μεμολυσμένον ού μόνον τον νεκρόν, άλλα 
καί τον εις οίανδήποτε επαφήν μέ αυτόν έλθόντα, όστις είχε διά τοϋτο 
ανάγκην καθαρμού1, άντίληψις, ήτις τουλάχιστον μέχρι τών χρόνων τοΰ 

Ίουλιανοΰ έπεκράτει3. 

Έπ’ ίσης μεμολυσμένον έθεώρουν τον νεκρόν καί οί "Ιουδαίοι, οϊτι- 

νες ακάθαρτον ΰπελάμβανον ου μόνον τον άψάμενον αυτού, άλλα καί 
πάντα δσα ήγγιζον, έτρωγον ή έπινον οί πενθοΰντες νεκρόν 3. 

Τήν άνυίληψιν ταυτην, λίαν κατά τούς πρώτους μάλιστα αιώνας δια- 

δεδομένην, σφοδρά έπολέμησαν οί πατέρες τής εκκλησίας. Ούτως ό Μ. Βα¬ 

σίλειος έγραφε : «καίδτεμέν Ίουδαϊκώς άπέθνησκον άνθρωποι, βδελυκτά 

ήν τά θνησιμαία" δτε δέ υπέρ Χριστού ό θάνατος, τίμια τά λείψανα τών 
οσίων αυτού» '1·* έπιβεβαιών δέ 6 Χρυσόστομος τήν έπικράτησιν τής προ- 

λήψεως κατά τούς χρόνους του έλεγεν, δτι πολλοί τών συγχρόνων του 
νομίζοντες, κατά τούς Ιουδαίους, δτι ό άπτόμενος νεκρού έμολύνετο, επα¬ 

νερχόμενοι έκ κηδείας, έλούοντο 5. Καί «ί διαταγαί δέ τών αγίων Απο¬ 

στόλων αφορμήν λαμβάνουσαι έκ τοΰ οτι κατά τον Ε'. μ. X. αιώνα Χρι¬ 

στιανοί έθεώρουν εαυτούς μεμολυσμένους, εάν ήγγιζον νεκρόν, λέγουσι: 

«μή παρατηρεΐσθε ουν τά έννομα καί φυσικά νομίζοντες μολΰνεσθαι δι’ 
αυτών μηδέ επιζητείτε Ιουδαϊκούς άφορισμούς ή συνεχή βαπτίσματα ή 
καθαρισμούς επί θίξει νεκρού δθεν καί υμείς, ώ επίσκοποι καί οί λοιποί 
άπαρατηρήτως άπτόμενοι τών κεκοιμημένων, μή νομίσητε μιαίνεσθαι μηδέ 

βδελΰσσεσθε τά τοιαΰτα λείψανα» 6. 

Συμφώνως προς τήν δοξασίαν ταυτην, μόλυσμα, ώς καί κατά τάς αν¬ 

τιλήψεις τών αρχαίων, έθεωρεΐτο ή είσοδος νεκρού εις τήνπόλιν7, απα¬ 

γορευμένη, τούτου ένεκα* τήν άπαγόρευσιν μάλιστα ταυτην άνενέωσεν 

άπαντώσι παραδείγματα ταφής κατά τήν νύκτα. Φ. Κουκουλέ, Συμβολή (Έ- 

πετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 30). 

1 Περί τοΰ καθαρμού τούτου βλ. Χαρ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον, 2. 370· 

3 Ό Ί ο υλ ι α ν ό ς (Έπιστ. 136, σ. 199, 200 ΒΐοΙεζ), ώς εϊπομεν, βέβαιοί 

δτι οί σύγχρονοί του εθνικοί την συνάνιησιν Χριστιανικής κηδείας έθεώρουν πονη¬ 

ρόν οΐόίνισμα. μεταβαίνοντες δ’ εις τά εθνικά ιερά έλούοντο προς καθαρμόν. 

3 Θ ε ο φ ύ λ α κ τ ο ς Βουλγαρίας, Ρ. Ο. 126. 720 

* Ρ. Ο. 32. 1268. 

5 Ρ. Ο. 57 426, 61. 165, 62. 92. Πβ καί. Ν. Πολίτου. Λαογραφικαί εν¬ 

δείξεις εν τφ Α'. καί Β'. κατηχηακφ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου (Λαογραφ. 8.10). 

6 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Διαταγαί τών αγίων Αποστόλων, Ρ. Ο. 1. 988. 989. 

7 Μ ά ρ κ ο υ Διακόνου, Βίος τοΰ αγίου Πορφυρίου, 23 (σ. 20. 1 Οτε- 

£οΐτε - Κυ^εηετ), 

Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 59 

ή εκλογή τών Ίσαΰρων, μόλις δέ κατά τά τέλη τού Θ', αίώνος κατηρ- 

γήθη αΰτη 1. 

Ό άναγινώσκων τά τού Ζωναρά, έρμηνεύοντος τον Η'. κανόνα τής 
έν Νίκαια τό δεύτερον συνελθούσης οικουμενικής συνόδου, «νττήρχόν τινες 
Ιουδαϊκά ποιούντες οίον ακαθάρτους ηγούμενοι τούς νεκρούς προσψαύ- 

σαντας» ΰ, θά ήτο διατεθειμένος νά δεχθή δη κατά τον ΙΒ'. αιώνα οί 
Βυζαντινοί δεν έπίστευον πλέον εις τον υπό τού νεκρού μολυσμόν. Περί 
τούτου επιτρέπεται ν5 άμφιβάλλη τις λαμβάνων ύπ’ δψιν δτι κατά τον 
ΙΕλ αιώνα ό Κρής ίερεύς Δραζίνουτας ήροότησε τον Μ. Πρωτοσύγκελ- 

λον τού Οικουμενικού Πατριαρχείου Ίιοάσαφ 1 εί χρή λειτουργήσαι ιερέα 
ίδόντα νεκρόν ή βαστάσαντα ή άσπασάμενον αυτόν» 3 καί δτι σήμερον 
πολλαχοϋ κρίνεται, έστω καί άσυνειδήτως, αναγκαία ή κάθαρσις μετά 
κηδείαν, ώς κακός δ’ οιωνός θεωρείται ή συνάντησις κηδείας Ούτως έν 
Σμύρνη, έν τή περιοχή τών Τρικκάλων, έν Κορινθίφ, έν Θεσσαλία καί 
δή έν Πηλίω, δυσοιά>νιστος θεωρείται ή συνάντησις νεκρικής πομπής, έν 
"Ανασελίτση δέ τής Μακεδονίας καί έν ΑΙτωλίφ οί παρακολουθήσαντες 
τήν κηδείαν πλύνονται αμέσως μετά τήν ταφήν έν τφ νεκροταφείφ 4, έν ορ 
έν Κοτυοόροις τού Πόντου τούτο γίνεται πρό τής επανόδου εις τήν οι¬ 

κίαν τού νεκρού εις τήν βρύσιν τής έπκλησίας τής Υπαπαντής5. Αλλα¬ 

χού δέ, (ύς έν Μακεδονία, Θράκη, Πελοποννήσφ καί Καρπάθψ, οί έκ τής 
κηδείας επανερχόμενοι νίπτονται, κατά άρχαίαν συνήθειαν, πρό τής οί. 
κίας τοΰ νεκρού β. 

Ό Νικόλαος Πολίτης έν τή μελέτη του περί τής ταφής παρά τοΐς 
νεοιτέροις Έλλησι, πραγματευόμενος περί τής θραύσεως τών πήλινων 
άγγείιον τών περιεχόντων τά φάρμακα, άτινα έπινεν ό νεκρός, ύποπτεύει 
δτι τό εθιμον θά ήτο καί Βυζαντινόν7, ή έπιβεβαίωσις όμως τούτου πρέ- 

1 Βλ. ϋ3.Γ6Πΐϊ>6Γ°;-$3.£ΐίθ, θίθΐίθ11Π3ιΪΓ6 έν λ. ίιππι.3, σ. 1393. 

2 Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή. Σύνταγμα, 2. 583. 

3 Φ. Κουκουλέ, Συμβολή (Έπετ. Έταιρ. Κρητ- Σπουδ. 3. 32.). 

4 Σ π. Σ υγ κ ο λ λ ί τ ο υ, Ό νεκρός εις τήν ’ Ανασελίτσα (Λαογραφ. 11. 

402). Δ. Λ ο υ κ ο π ο ύ λ ο υ, Σύμμεικτα Λίτωλικά λαογραφικά (Λαογραφ. 8. 31.). 

3 Ξ ε ν ο φ. ’Ά κ ο γ λ ο υ, Λαογραφικά Κοτυώρων, σ- 232. 

9 I. Μ ι χ α ή λ, Μακεδονικά, σ. 20. Β γ ΰ ί 1 α ί 3, Νεπ.£ηε(ΛΪ3θλισ8 Βε- 

όεπ, σ. 67. Μιχαήλ Μ ι χ α η λ ί δ ο υ Ν ο υ ά ρ ο υ, Λαογραφικά σύμμεικτα 

Καρπάθου. 172. Β. δ ο 1ι γπ ί ά ί, ΤοΙεη^εόΓΪιιοΙιε, ' τοίιΐν, 25. 60. Ν. Πολίτου, 

Τά κατά τήν τελευτήν (Λαογραφ, σύμμεικτα, 3. 341. 342). Βλ. τοΰ α ύ τ οΰ, Τό 

εθιμον τής θραύσειος αγγείων κατά τήν κηδείαν, Λαογραφ, σύμμεικτα, 2. 273. 274. 

7 Ν. ·Π ο λ ί τ ο υ, Λαογραφ, σύμμεικτα, 3. 333 Διά τό εθιμον γενικώς τής 

θραύσεως τών αγγείων βλ. τού αύτοΰ Λαογραφ, σύμμεικτα, 2. 268 έξ. 
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πει να γίνη επί τή βάσει σαφών χωρίων, άτι να, επί τού παρόντος, δεν 
υπάρχουσιν. 

Ό Χρυσόστομος εν τή εις .Ματθαίον ο-ίη ομιλία του 1 μετ’ αγανα¬ 

κτήσεις όμιλεΐ διά την πίστιν των συγχρόνοιν του εις την νεκρομαντείαν, 

καθ’ ήν έπιστευετο ότι οί δαίμονες περιτρέχοντας τους τάφους ήδύναντο 
διά των νεκρών να όμιλήσωσι καί νά προείπωσι τά μέλλοντα, προσθέτει 
δ’ ό αυτός ότι πολλοί των έρώντων. τότε έκάθηντο παρά τά μνήματα, κ«ι 
μάλιστα τά είδωλικά, βοήθειαν εντεύθεν έκζητούντες εις τάς ερωτικάς 
επιθυμίας των2, συνεχίζοντες ούτω των προγόνουν των συνήθειαν, ώς, 

πλήν άλλων, καί οί έν τοΐς τάφοις εύρεθέντες (ΐαγικοί κατάδεσμοι άπο- 

δεικνυουσι 3. 

Μετ’ άγανακτήσεως επ’ ίσης δ ιερός πατήρ καταψέρεται κατά τής 
πέπλανημένης γνώμης των πολλών ότι αί ψυχαί των νεκρών έγίνοντο 
δαίμονες εισερχόμενοι εις τούς δαιμονώντας καί ότι πολλοί γόητες τότε 
άπέσφαττον παϊδας «ώστε «ύτοΐς [ΐετά ταυ τα συμπράττουσαν την ψυχήν 
εχειν» 4. 

ΤΟ ΠΕΡΙΔΕΙΠΝΟΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

Μετά την έκ τής κηδείας επιστροφήν των συγγενών καί φίλων, έγι¬ 

νε το εις την οικίαν τοΰ άποθανόντος τό περίδειπνον, τό όποιον, κατά τον 
Χρυσόστομον, ήτο νόμος, ήτοι γενική συνήθεια 5. 

Τό περίδειπνον τούτο, τό όποιον καί σήμερον ακόμη είναι νόμος, 

τάφος έν Βιάννο) τής Κρήτης, κατά την άρχαίαν συνήθειαν, καλούμενον, 

θά έλέγετο πιθανώτατα, ώς καί σήμερον, παρηγοριά καί μακαριό. 

1 Ρ. Ο, 57. 403. 

3 Βλ. Ρ. Ο. 57. 403 καί Κ. Κ ό υιο υ, Γλωσικάς παρατηρήσεις, 537 έξ. 

3 Φ, Κ ο υ κ ο υ λ έ, Μεσαιωνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι. Λαογραφ 

8. 308. 

4 Ρ· Ο. 57. 351. 

5 Ρ. Ο. 61 236. V & π ο ο, Ββίίτ&£6, σ. 82. 

6 Τούτο συμπεραίνω έκ φρ. οιαι αί έξης- «πολλοί των έκ τοΰ γένους παρη. 

σαν την τε κειμένην πενθήσοντες καί την μητέρα παρηγορήσοντες» Μι¬ 

χαήλ Ψελλο ΰ, Έγκώμιον εις την μητέρα (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 5. 29.) «Τό 

δέ σχεσθε, φίλοι, καί με οϊον έάσατε κηδόμενοί περ εΐποι άν ό έν λύπαις παρη¬ 

γοριάς φιλικάς παραιτούμενος* Ευσταθίου, ΙΤαρεκβ. 1277. 54. Μακαρία κατά 

τούς Βυζαντινούς χρόνους έλέγετο τό υπέρ τοΰ νεκρού μνημόσυνον καί ή υπέρ 

αυτού ευχή, ΐνα έν χ<ύρα μακάριον καταταχθή. Τ α ί ε 1. ΕαεΙ&ΙΙιϋ ορπεο. 243. 81. 

ΤτίηοΗοΓδ, δ}41αόιΐ3, 243. 328, "Ορα ότι σήμερον κοινό ιερόν τό περίδειπνον, 

τό όποιον ακριβέστατα περιγράφει ό Λουκιανός έν τφ περί πένθους (κεφ. 25) λέ¬ 

γεται παρη γοριά καί μ α κ α ρ ι ά. 
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Κατ’ αυτό οί συνερχόμενοι, την λύπην των συγγενών άνακουφίζον- 

τες, άπέτεινον διαφόρους παραμυθητικούς λόγους1, ών γνώσιν λαμβάνο- 

μεν έκ των προς τούς πενθοΰντας απευθυνόμενων παραμυθητικών επι¬ 

στολών. Έλεγον λοιπόν παρηγορούντες ότι ό νεκρός δεν έχάθη, άλλα με- 

τέστη εις άλλην ζωήν, και 5ή κρειττονα καί αιδιον", ότι ο αποθανυιν 
απλώς άπεδύθη τό όπερ έφόρει ίμάτιον, Ϊνα πολυτελέστερον άναλάβηή 
ότι ό Κύριος έδωκε τον προσφιλή άπελθόντα καί ό Κύριος άφείλετοή 
ότι ό άποθανών είναι ευτυχής, άτε μεταβάς εις κόσμον οπού ούτε φθό¬ 

νοι ούτε άρρωστίαι5, ότι οί στερηθέντες τού οικείου των ούτε οί πρώτοι 
είναι ούτε οί μόνοι6, ότι πάντες θά άποθάνωμεν 7, άφ’ ού ό επί γης βίος 
ούδέν άλλο είναι ή άνθος ταχέως έξανθούν * καί οτι θρηνούντες καί λυ- 

πούμενοι δεικνύουσιν ότι δεν είναι αληθείς Χριστιανοί, άφ’ οΰ ό Χριστια¬ 

νισμός διδάσκει ότι οί νεκροί, μεταβαίνοντες εις κρείττονα κόσμον, θ’ 

άναστηθοΰν καί τέλος, άφ’ ού στενάζοντες καί λυπούμενοι δεν κατορ- 

θώνουσι νά έζεγείρωσιν έκ τού τάφου τον προσφιλή ι0. 

1 Νικηφόρου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Βίος 

Άνδρέου του κατά Χριστόν σάλον. Ρ. Ο- 1Π. 836. Ν ε ο φ ύ τ ο υ π ρ ε σ β υ τ έ- 

ρ ο υ μοναχού εγκλείστου, Έγκώμιον εις τον βίον τοΰ θεός όσου πα- 

πρός ημών Θεοσεβίο'υ τοΰ Άρσινοίτου (ΑηΜ. ΒοΙΙ 26. 187. 16). Μ ι χ α η λ Ψ ε λ- 

ο ΰ, Έγκώμιον εις την μητέρα {Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 5. 29). Ά λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ 

»Α φ ρ ο δ ι σ ι έ ω ς, Ιατρικών άπορημάτων καί φυσικών προβλημάτων τό Α 

;ΐ ό ε 1 β τ, ΡΙαγΜεΐ εί ιηεάΐεί Οτ&βοι τπϊιιογ65, 1. 25. 3.) 
3 X ρ υ σ ό σ τ ο μ. ο ς, Ρ. Ο. 61. 362. 590. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς, Ρ. 

Ο. 46. 498. Γεωργίου Γεμιστού, Μονφδία εις Ελένην υπομονήν Πα- 

λαιολογίναν (Σ π. Λάμπρο υ, Παλαιολόγεια, Η. 274. 10, 279. 9.) 

3 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. Ο. 61. 391 

τ ρ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς, Ρ. Ο- 46. 876. Συμεών Μετά φ ρ ά 

σ τ η ς, Ρ- Ο. 1.14, 1029. 

Β Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ν σ σ η ς. Ρ Ο. 46. 505. 

0 Μ. Βασίλειος, Ρ.Ο. 32. 1048. Τ 1ι. Ρ γ ο ε 8 β 1, Ιοίιαηπίδ ΤζεΙζαε βρΐ- 

3ίοΐ3.β, έπίστ. 72, σ. 65. 

7 Μ. Β α σ ι λ ε ι ο ς, Ρ. Ο. 32, 1000. Ν ε ί λ ο υ, Γνώμαι, Ρ- Ο. 79. 1245. 

Κιττίζ - Οιβκί ΜίοΙιαεΙίδ ΡβεΙΙΐ δοπρίει ηιΐηοΓδ, 1. 186. 13. Θ ε ο δ ω ρ ο υ 

Σ τ ο υ δ ί τ ο υ, Έπιστολαί, Ρ Ο. 99. 1372, 1497, 1548, 1645. Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ- 

λ ο ϋ, Τφ άνεψιφ τοΰ βασιλέιυς (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 5. 3· 8.) 

8 Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Σ τ ο υ δ ί τ ο υ, Έπιστολαί, Ρ. Ο. 99. 965. 1456. 

9 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς, Ρ.Ο. 46. 537. 
ίο Θεοδώρου Προδρόμου, Κατομυομαχία, στίχ. 268 (ΗογοΗογ). Βλ. 

καί Δ. Μ π α λ ά ν ο υ, Πως παρηγορούν τούς πενθοΰντας οί πατέρες τής εκκλη¬ 

σίας. 
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ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τά τελούμενα μνημόσυνα μνημαι1 2 ή 
μνεϊαι3 καλούμενα, έτελοΰντο κανονικώς κατά την τρίτην, τήν ένάτην, 

την τεσσαρακοστήν από τοΰ -θανάτου ημέραν, ώς και μετά εν έτος, ώς 
διάφοροι μαρτυρίαι δηλοΰσι, τρίτα καί ένατα, τεσσαρακοστά καί ένιαύσια 

καλούμεναι3, δημωδώς δέ τρίτα καί ένατα (καί τριτένατα), σαραντάρι καί 
χρονίαιΑ. Εί'ς τινας δέ τόπους, κατά Ιουδαϊκήν, πιθανώς, επίδρασιν, καί 
τήν 7ην ημέραν έτελοΰντο μνημόσυνα, τά έβδομα υ. 

Προσεπάθουν δ’ οι συγγραφείς διαφόρως νά έξηγήσωσι διατί κατά 
τάς τακτάς αύτάς ημέρας έδει νά γίνωνται τά μνημόσυνα. Ούτως ό Ιωάν¬ 

νης Λυδός λέγει οτι ταϋτα τελούνται, διότι τήν τρίτην από τού θανάτου 
ημέραν άγριοϋται παντελώς τό σά>μα τοΰ νεκρού, κατά τήν ένάτην διαρ¬ 

ρέει εντελώς καί τήν τεσσαρακοστήν καθ’ ολοκληρίαν εξαφανίζεται 6, αί 
διαταγαί των άγ. Αποστόλων διότι τήν τρίτην ημέραν άνέστη έκ τού τά¬ 

φου ό Κύριος, τήν ένάτην γίνεται ύπόμνησις των ζώντων καί των κεκοι- 

μημένοιν, τήν τεσσαρακοστήν, διότι επί τεσσαράκοντα ημέρας ό Ιουδαϊ¬ 

κός λαός έπένθησε τον Μωϋσήν καί τό έτος εις άνάμνησιν των Απο¬ 

στόλων Πέτρου καί Παύλου7, κατά δέ τύν συγγραφέα τού νεκρικού δια¬ 

1 Διαταγαί τώ-ν αγίων Αποστόλων, Ρ. Ο. 1.1145. Ζ & ο Κ. ν. Ι,ία^βη- 

ί 1ι 3. 1, ΙηιρεταΙοπδ 1α5ίίηϊ&ηί ςιι&β νοε&ηΐυτ Νονεΐΐ&ε, 2. 24. Οπ8ΐ, I άίρίοτηί, 

8. 1. 55. Β α λ σ α μ ώ ν, είς τον Δ'. άποστολικόν κανόνα* Ράλλη-Ποτλή 

Σύνταγμα. 2. 6. 

2 Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος, 

53. 11 (Οεΐζετ). Κ ο η γ ιη γ - 1/ β γ ο γ, Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Φιλαρέ- 

του (Βυζάντιον, 9. 158. 20). Ό ϋιι Οθ.η§ε έν λ. δόχια σημ είο ι* δόχια δέ τη οίκείμ 

γλώττη προααγορεύουσι τά επί τοΐς τεθνεώσι νόμιμα. 

3 Τάς σχετικάς μαρτυρίας βλ. έν Ν. Π ο λ ί τ ο υ, Λαογραφ, σύμμεικτα 3. 

347. 348, είς άς πρόσθες βίον τοΰ αγίου πατρός ημών Θεοδοσίου 22. 22 (ϋδεηει·). 

"Ορα ότι τά τρίτα, άτινα ούτως έκάλουν καί οί αρχαίοι, ούτω λέγονται καί 

νϋν έν Τραπεζοΰντι, Σκύρω, Κύθνφ καί Κοτυο)ροις τοΰ Πόντου, τά δέ ένατα, τά 

έ ν ν έ α έν Οίνον) τοΰ Πόντου. 

'■ Τ γ ΐ η ο 1ι ο γ ά, 8γ11αΙ)ΐτδ 192 (253). 

3 Β ος του αγίου πατρός ημών Θεοδοσίου, 22. 22 (υδεηετ). Σ υ ν ε σί ο υ 

Κ υ ρ. ή ν V) ς, Έπιστολαί, Ρ. Ο. 66 1325. 'Ο εκκλησιαστής XII. 6 λέγει* πένθος 

νεκροΰ επτά ήμέραι. 

6Τωάννου Λυδοΰ, Περί μηνών, 4. 26, 86, 7 (λνϋηδοίι.) 

7 Κανόνες αγίων Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου (καν. ιδ' ) Ρ ά λ λ η - 

Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 4. 402 καί Ρ. Ο. !. 1148. ϋ. Ρεέταίτ&ΐτοδ, Όΐε ΤοΙεη 

ίιη Κ,εείιΐ:, σ. 89. Εννοείται ότι τά τεσσαρακοστά σχέσιν έχουσι μέ τήν μυστικήν 

δύναμιν τοΰ άριθμοΰ 40. Ε 1 I ίδ δ ε π, ΑπαΙεΙτΙεπ IV. 83. Γ. Σ π υ ρ ι δ ά κ ι, Ό 
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λόγου Τιμαρίοονος τά τρίτα έτελοΰντο, διότι, ώς έπιστεύετο, μετά τον θά¬ 

νατον παρέμενεν ή ψυχή έξωθεν παρακαθημένη επί τριήμερον V 

Κατά τά μνημόσυνα λοιπόν προσήγοντο είς τήν εκκλησίαν, και κα¬ 

τόπιν εις τον τάφον, κόλλνβα 3 τά και κανίσκια λεγομενα 3, τα οποία απε- 

τελούντο από σπέρματα σίτου, είς τά οποία εΐχον άναμιχθή πολυειδεΐς 
καρποί, ήτοι ροΐδια, αμύγδαλα, καρύδια, σταφίδες καί κοκκωνάρια 4 *, 

Πλήν των προσφερομένοιν όμως κολλυβών, έγίνοντο, κατά Ιουδαϊ¬ 

κήν καί άρχαίαν Ελληνικήν συνήθειαν, καί νεκρόδειπνα επί των τάφων”, 

ώς φαίνεται καί έκ μαρτυριών των συγγραφέων καί έκ τών είς Βυζαν¬ 

τινούς τάφους εΰρεθέντων συντριμμάτων μαγειρικών σκευών. Οί Μα- 

νιχαΐοι π.χ. έψεγον τούς άλλους Χριστιανού; δια τα επί τών τάφων δεί¬ 

πνα 6, έν διαθήκη επί παπύρου τού τρίτου μ X. αιώνος ο διαθέτης ορί¬ 

ζει, ΐναοί κληρονόμοι του δίδωσιν είς τούς δούλους καί απελεύθερους του 
δραχμάς εκατόν «είς ευωχίαν αυτών, ήν ποιήσονται πλησίον τού τάφου 
μου κατ’ έτος, τη γενεΰλίμ μον» 7. Μετά ταύτα οί κανόνες τών αγίων "Α¬ 

ποστόλων Πέτρου και Παύλου (καν. ΙΕ') συνιστώσιν, ΐνα οί πρεσβύτεροι 
καί διάκονοι οί καλούμενοι εις τά μνημόσυνα τών νεκρών τροόγωσιν «έκ- 

άριθμός τεσσαράκοντα παρά τοΐς Βυζαντινοΐς καί νεωτέροις Έλλησι, σ. 17 έξ. καί 

19 Ιξ. 
1 Τιμαρίων 34 (Ε 1 1 ΐ 8 δ ε η, ΑηαΙε^Ιεη, IV. 77). Έπιθι καί Κ. Κτηηιόα- 

οΐιβ Γ, δίαάίειΐ ζη άεη Εε£εηάβη άεδ ΚΙ. Τΐιεοάοδίοδ (δΐΐζό.ά. όαγετ ΑΜ. 1892, σ. 

341—355.) 
2 Τά κόλλυβα έπί τής σημερινής σημασίας ήδη παρά Σουΐδμ, κεΐται δέ παρ’ 

Ήσυχίψ κόλλυβος* μικρός άρτίσκος. Περί κολλύβιον έπιθι Ν. Π ο λ ί τ η ν, ’Ένθ’ 

άν. 349. 350. 
3 Τά έν ταϊς μνήμαις τών αγίων καί τών κατοιχομενων προσφερομενα καί 

κανίσκια λεγάμενα καί διά πολυειδών οπωρών κοσμούμενα Β α λ σ α μ ώ ν, ΕΙς 

τόν Δ' κανόνα τών αγίων Αποστόλων (Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα. 2. 6). 

Τέως έν Σινασφ τής Καππαδοκίας κανίσκια έλέγοντο μνημόσυνα, όταν κατ’ αυτά 

διενέμοντο καί τροφαί είς τούς πτωχούς. 

4 Βλ. Β α λ σ α μ. ώ ν α, ’Ένθ’ άν. Η β κ 8 βΐί · Ρ ετη ο I, Ροειηεδ 

ΡτοάΓοηιίηηεδ II. 43. Συμεών Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς. Περί τοΰ τέλους ημών, 

Ρ. Ο. 155. 688. 689. 
5 Ταϋτα εκαλούντο κοί ρ ο δ ι σ μ ό ς. 1). ΡείτδΈαΙίΟδ, ϋίε ΤοΙεπ ϊηι 

Κεεόΐ, σ. 20. 87. Β. 3 ε Κ ιη ΐ ά ί, Τοίεη§εόπίηο1ιε, Ατούΐν 25. 66. X α ρ. Βου¬ 

λοδήμο υ, Δοκίμιον 2. 400. 401. 402. Διά τά έπί τών τάφων δείπνα βλ. Ε. 

Ι> ιι ο ϊ υ δ, Πιε Αηίδη^ε άεδ Ηείΐί^εηΐτηΐΐπ-η σ. 294. 

6 4 Ί, [ ρ ρ 6 Γί, ΟΗπδΙεπϊπιη, νο\ΐ£3§ΐΕΐιΐ6ε ηηά νοΠ)80Γ&ηε1ι, σ. 266. 

7 XV ί 1 ο 1ε ε η, Οταπάεύ§;β, 2 1. 578. Ή επέτειος τοΰ θανάτου εκαλείτο γ ε - 

ν έ θ λ ι ο ν ή γ ε ν έ σ ι ο ν, διότι, ώς έπιστεύετο, ό θάνατος αντιπροσώπευε τήν 

γέννησιν νέας ζωής. Κατά τόν Άμμώνιον γενέσια* έπί τών τεθνηκότων, έν η 

έκαστος ημέρα τετελεύτηκεν. 
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τάκτως καί συν φόβφ Θεού», ού μόνον δ1 2 3 * 5 ούτοι, άλλα καί οι λαϊκοί ί. 

Καί δ Κυρήνης δέ Συνέσιος όμιλε! περί επιταφίου δείπνου γινομένου 
την έβδόμην από τοϋ θανάτου ημέραν -, ό Ιωάννης τής Κλίμακος διά 
τούς τούς νεκρούς των «ποτέ μέν θρηνοΰντας, ποτέ δέ δι’ αυτούς μεθυ- 

σκομένους»3, ό δέ Θεόδωρος Στουδίιης συνιστα ινα τά μνημόσυνα μή 
γίνωνται έξω των νενομισμένων τής αύταρκείας όρων, ένεκα πολυφα¬ 

γίας καί πολυοινίας 4. Καί κατά τον ΙΒ7 * δ’ αιώνα ό Θεόδωρος Βαλσα- 

μών λέγει δτι παλαιότερον οί επίσκοποι καί ο! βοηθοί των έφρόντιζον 
νά μοιράζωσιν εις τούς πτωχούς τά τρόφιμα καί ποτά, τά όποια οί συγ¬ 

γενείς εφερον είς τον ναόν κατά τά μνημόσυνα των άποθανόντων 5. 

Τέλος κατά τάς άρχάς τού ΙΒ7. αίώνος ό Θεσσαλονίκης Νικήτας ήρω- 

τήθη αν επιτρέπεται οι ιερείς να συμποσιάζωσι μετά λαϊκών κατά τα 
νεκρόδειπνα 6, τούθ' δπερ δεικνύει δτι τό ε'θιμον μέχρι τού αίώνος τού¬ 

του έξηκολούθει \ 

Άφ’ ετέρου ό Λ. Κεραμόπουλλος ευρών είς τό νεκροταφείου των 
Θηβών πολλών χυτρών, λαγήνων καί πινακίων θραύσματα, όρθώς εϊκα- 

σεν δτι ταΰτα προέρχονται έκ γευμάταη' γινομένιον παρά τούς τάφους 
(Κίκ. 9) αγγεία δι’ οϊνηρά καί πινάκια εΰρέθησαν καί υπό τού Γλ Σωτη¬ 

ρίου εντός τάφων τού παρά τον ’Άρειον Πάγον Βυζαντινού ναού 9. 

Μικρόν ανωτέρω ειπον δτι δείπνα παρά τούς τάφους έγίνοντο κατά 
τά μνημόσυνα μέχρι τού ΙΒ7 αίώνος* τό έθιμον όμως έξηκολούθησε καί 
μετά ταύτα, άφ’ ού καί σήμερον εις χωρία τής Μεσσηνίας καί Αρκαδίας 
γίνονται περίδειπνα εντός τού περιβόλου τού νεκροταφείου, ομοίως δέ 

1 Βλ. Ρ ά λ λ η - Π ο χ λ ϊ), Σύνταγμα, 4. 402. 

2 Σ ν ν ε σ ί ο υ Κ υ ς> ή ν η ς, Έπιστολαί, Ρ. Ο. 66.1325. 

3 Ρ. Ο. 88. 804. 

^ Ρ. Ο. 99. 953. 

5 Βλ. Θεόδωρον Β α λ σ α μ ώ ν α, είς Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ η, Σύνταγ¬ 

μα, 4. 491. 

Θ Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ η, Σύνταγμα, 5. 387. 

1 Γνωστόν είναι δτι πολλοί κτπορες μονών διέτασσον, ινα κατά τήν ημέραν 

τοϋ μνημοσύνου των γίνεται διάδοαις είς τούς πτιοχούς προ τοϋ πυλώνος της μο¬ 

νής. Β Ρείί Ε, Τγρϊοοη άιι Μοηβείέτο άε Ια Κο5ΐηο3οΕΪΓ3., § 56 Γό. 47. 

Α. Κ ε ρ α μ ο π ο υ λ λ ο υ, Παλαιαί Χριστιανικοί καί Βυζαντιναί ταψαί 

έν Θήβαις (Άρχαιολ. Δελτ. 1926. σ 126. 127. 131). Πβ. Ν. Π ο λ ί του, Λαογραφ, 

σύμμεικτα καί Δ. Λ ο υ κ ό π ο υ λ ο ν έν Λαογραφ. ,8. 31 εξ. 

9 Γ. Σωτηρίου, Τά έρείπια τού παρά τον Άρειον Πάγον Βυζαντινού 

ναοϋ. {Άρχαιολ. Δελτ. 2 (1916), σ. 136, πίν. 11—13). Πβ. έν τούτοις καί Ν. Π ο- 

λ ί τ ο υ, Τό έθιμον της θραύσεως άγγείιον κατά τήν κηδείαν (Λαόγραφ. σύμμ. 

2. 282.) 
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καί έν Κω νσ τ α ν τι νουπό λει κατά τήν ημέραν των νεκρών (14ην Σεπτεμ¬ 

βρίου) Λ 

Καί ή επί τού τάφου δέ κατά τήν ημέραν τής ταφής διανομή άρτου, 

παξιμαδίιον καί οίνου, νεκρόδειπνου ύποδηλοϊ. 

Α1 ΧΟΑΙ ΚΑΙ Αϊ ΘΥΣΙΑΙ 

I υιό στον είναι δτι κατά τήν άρχαίαν εποχήν έγίνοντο χοαί επί των 
τάφων των νεκρών, τό εθιμον δέ τούτο, συνοδευόμενον μάλιστα μέ τήν 

Είκ. 9. Διάφορα αγγεία εύρεθέντα εντός παλαιοχριστιανικών καί 

Βυζο.ντινών τάφων των Θηβών. 

(Α. Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ, Παλαιοχριστιανικοί καί Βυζαντιναί 

ταφαί έν Θήβαις, Άρχαιολ· Δελτίον, 1926, σ. 126.) 

προσφοράν τροφίμοη', πιστοποιεί διά τούς χρόνους του ό Λουκιανός 2. Τήν 
συνέχειαν μετά ταύτα τού εθίμου έπιβεβαιο! καί Γρηγόριος ό Θεολόγος, 

λέγων δτι τούτο ήτο νόμος, ήτοι γενικώτατον : «έρρέτωσαν . . . δσα διά 
χοών τε καί άπαργμάτων.άφοσιούνται νόμφ πατρίφ μάλλον ή λό- 

γφ δουλεύοντες» καί αλλαχού : «αγόνων χοών καί άπαργμάτιον ωρίο^ν, ών 

1 Α. Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ, ’Ένθ’ άν. σ. 131. 138. 

^Λουκιανού, Περί πένθους, κεφ. 19. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΓ.. ΣΠΟΥΔ. "Ετος ΙΣΤ' δ 
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τοΐς ««βοΤ; ϊ-βίζονται νόμον 
Χορείο) δέ παιδοκτόνο; μαβ™^ οτ .«εοοπενσ } _ 

* ΐΐ:τι:^·ζ:^, 
νοντος έ*ι ΝίκΊ,’φ00"” . „,· κ<5νιν «{.«,ΰ άντΐ έπιτυμβκον χοών 
οποίους ουτο, ει/,ε , ■■ · κα1 ή μεσαιωνική παροιμία 

2&ηϊΓ^· ^ —1 -ΐών 
έπιδεικνυόντων νενναιοδιο0ίαν δ,« ^ων ; διάιρορα νής 

«IV ω τού τάφου ποτήριυν οίνου, εις τα χωρία - “Ετ(αν 

τρίτα, τα ένατα, τά τεσσαρακοστά τα εζαμηνα, · “ £> ’Οδσσ- 
ό ίερεύς ραντίζει ί« φιάλης τρις τον τάφον με οίνον, οκως .1 

σείφ (κ. 518): 

άμφ’ αΰτψ δέ χοήν χεΐσθαι πάσιν νεκυεσσιν 

πρώτα μελικράτι#, μετέπειτα 8’ ήδέϊ οινιρ 

τί, τρίτον αί Μάτι, 1*1 »’ «λφίτα λευκά παλυνειν. 

Κατά τον Ν. Πολίτην. (Ενθ’ϋν. 8.3ί8) Ιν Μακεδονίρ, Τραπεζοΰντι 

,„1 Κ ιππαδοκία κατά τας ήμέρας τών μνημοσυνών σ«ν»™« οί , 

τόν όποιον έν Μικρά ’Λσίρ χένουσιν έντο; των τάφων δι επ^δε^οπ^, 

Ξ:™ ΪΪϊΧ£ Ι^τΤΓ1^ ν,άνμ, ή 

ν,μον έρχόμε- 

~ϊ ...... 

ΐΓοηγόριοςβεολύγ.;. Ρ· Ο. 35. 776, 86. 377. 

3 X ο ο ι κ ί υ υ. Παιδοκτόνο;, 899. 1. 
8 Μ ,Υ α ή λ Άτταλειάτου, Ίστορ. 279. Ιο. 

* Π λ α ν ο ν δ η ς, 105. Ηβ. *«< Ν. Π ο λ ί τ ο υ, 1Ι«0οΐμ. I. οΠ· 
ό ν Πολίτου. Τά κατά τήν ταφήν (Λαογραφ. σύμμεικτα, · · ·% ) 

ιο0 θέματος βλ. τ ο ΰ α ΰ τ ο ν, ΤΟ «Κμον τής ψαύσεως αγγείων κατα ι* *η 

δείαν {Λαογραφ. σύμμεικτα, 2. 276. 27/.) 
β ν υ ... ε ώ ν Μεταφραστή ς, Ρ Ο. 114- <-*· 
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τοϋ τάφου του ύδωρ από υδρίας, τό αυτό δέ πράττουσι καί οί κάτοικοι 
της Αιτωλίας επί τρεις από του θανάτου ήμέρας 1' καί ή εΰρεσιςδ’ άλλως 
αγγείων οίνηρών εντός τάφων τής Τουρκοκρατίας τήν μετά τους Βυζαν¬ 

τινούς χρόνους συνέχισιν τοϋ εθίμου δεικνύει3. 

Ού μόνον δέ χοαί, άλλα καί τροφαί προσάγονται εις τούς τάφους 
κατά αρχαίαν συνήθειαν, άφ’ ού οί νεκροί «τρέφονται ταίς χοαΐς καί τοΐς 
καθαγιαζομένοις επί ιών τάφων» (Λονκιαν. Περί πένθ. 9), ως μία δέ τού¬ 

των θεωρητέα καί τά κόλλυβα. Όρα οτι σήμερον έν Καστανιά Λακεδαί- 

μονος, μετά τήν νυκτερινήν ακολουθίαν τής Άναστάσεως, άποθέτουσιν οί 
οικείοι επί τών τάφων τών νεκρών κόκκινα φά, τυρόν καί ά'ρτον, δτι έν 
’Λνασελίτση της Μακεδονίας ομοίως κατά τήν αυτήν εποχήν άποθέτου- 

σιν επί τών μνημάτων κόκκινα φά 3, δτι κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Ιλ Άρ- 

βανιτάκη γηραιά μήτηρ συνείθιζεν έν Χάλκη τής Κων]πόλεως ν*αποθέτη 
επι τού τάφου τής θυγατρός της πινάκια πλήρη εκλεκτών φαγητών1 καί 
δτι έν Άνασελιτση επ’ ίσης κατά τήν τρίτην από τής ταφής ήμέραν προσ- 

κομίζουσιν οί οικείοι εις τον τάφον πίτταν, γλυκό καί διαφόρους τής επο¬ 

χής καρπούς, οιτινες είναι άναμφιβόλως τά «άπάργματα τών ώρίων», 

περί ών ανωτέρω όμιλε! ό Θεολόγος Γρηγόριος5. 

Καί θυσίαι δέ κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έγίνοντο επί τών τά¬ 

φων τών νεκρών, σφαζομενων περιστερών. Τούτο συμπεραίνομεν ές έρω- 

τησειος απευθυνθεισης κατά τας άρχάς τοϋ ΙΒλ αιώνος εις τον Θεσσα- 

1 Ανθ. Παπαδοπουλ ου, Εζελλήνισις του Χριστιανισμού (Ήμερολ. 

τής Μεγ. Ελλάδος 1926, ο. 218). Δ. Λ ο υ κ ο υ π ο ύ λ ο υ, Σύμμεικτα Αίτωλικά 
λαογραφικά (Λαογραφ. 8. 32.) 

3 Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Άρχεΐον τών Βυζαντινών μνημείων τής Ελλάδος 8. 

201. Καί σπονδής είδος γίνεται σήμερον έν Κοτυώροις του Πόντου, ένθα οί έκ 
τής κηδείας εις τον οίκον τοϋ ταφέντος έπανελθόντες, πίνοντες ρακί ή κονιάκ, έ'χυ- 

νον ολίγον πρότερον επί του δίσκου λέγοντες : «Θεός σχωρέσ’ άτόν» Ξένο φ. 

Α κ ο γ λ ο υ, Λαογραφικά Κοτυώρων, σ. 230. Καί έν Θεσσαλίφ καί “Αρκαδία χύ- 
νου.πν οίνον έκ ποτηριού πρός τιμήν τοϋ νεκροϋ. 

3 Β. Ζερβά, Προσιι οναί είς νεκρούς (Λαογραφ. 5.546). Σ π. Σ υ γ κ ο λ- 
λ ι τ ο υ, Ό νεκρός στήν Άνασελίτσα (Λαογραφ. 11. 412.) 

4 Έν τφ Με533.°·6Γ ά’ΑΗιέπεδ τής 13—14 Μαρτίου 1939. 

5 Σ π. Σ υ γ κ ο λ λ ί τ ο υ, Ένθ’ άν. 11. 408. Περί τροφών καί χοών επί 
τών τάφων βλ. καί Β. 3 ο ά ιη ί ά ί, ΤοΕεη^εόταιαοίΐΘ, Ατοΐιΐν 25. 52. 7ο καί Ν. 

Πολίτου, Τό έθιμον της θραύσεως αγγείων κατά τήν κηδείαν (Λαογραφ, 

συμμ. 2. 276.2ι8.) ΙΙολλακις επί τών επιταφίων πλακών έγλύφοντο τά διά τάς 
τροφάς πινάκια καί δοχεία οίνου* πβ. Μέΐαηςββ άβ Γέοοίβ άε Ε,οιηβ. 1912, σ. 87. 

Καί ό Θ. Β α λ σ α μ ώ ν (Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 4. 190) όμιλεΐ διά τά 
τρωκτά καί ποτά υπέρ μνημοσυνών κατοιχομένων είσκομιζόμενα τή Ικκλησία. Τό 
μνημόσυνον τούτο έν Χιακφ έγγράφφ τοΰ 1702 καλείται τ α γ ι σ τ ό ν, 
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λονίκης Νικήταν «εΐ τφ ίερεΐ έ'ξεστι περιστεράς εν τοΐς τάφοι; των τε- 

θν,εώτων καί τοΐς μνημοσΰνοις αυτών σφαγιάζειν», εις ήν έρώτησιν άπην- 

τησεν οΰτος όχι τό ϊθιμον είναι άρχαίον Ελληνικόν καί Ιουδαϊκόν καί 

άξιον Ιπιτιμήσεως καί διορθ(όσεο:>ς \ 

Η ΕΚΔΗΛΩΣ1Σ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ 

Πανάρχαιον παρ’ ήμϊν έθιμον προς ίκδήλωσιν πένθους επι προσφ- 

λεΐ νεκρή ήτο ή κουρά τής κόμης2, ή τις, κατά τούς λαογράφου*, είναι 
είδος θυσίας προσφερομένης εις τον νεκρόν3, κατά δε τον Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιον «άφοσίωσις τιμής, ως τή φίλη κεφαλή τού κατά την κεφαλήν 

ανατιθέμενου κόσμου, ώ παρώνυμος ή κόμη» 4· 
Την συνέχισιν τού εθίμου τούτου κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους 

τής απασχολοΰσης ημάς περιόδου πιστοποιεί ό Άρτεμίδωρος εν τοις ονει¬ 

ροκριτικές του, γραφών: <εΐ τις έαυτόν κείρει ούκ ών κσυρευς, των ίδιων 
πενθεί ή αίφνίδιόν τινα συμφοράν μεγάλων κακών άνάπλεων σημαίνει* 

οί γάρ έν τούτοις γενόμενοι εαυτούς περικείρουσι» ή περιγραφεται δε και 
έν τφ δραματική τού Ιάμβλιχου γυνή, ητις, στερηθεΐσα τού άνδρός, «πε- 

ρικείρει τάς τρίχας εύνοια τή προς τον άνδρα» '. 

ι Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 4. 387. 388. "Έπιθι καί Ι>· Γ β I γ α 1, α- 

1ί ο 3, Οίε ΤαΙεη ίπι ΚωΛΐ, 133. 
3 Οί .εταίροι, κατά τήν κηδείαν τού Πατρόκλου (Ψ 185) 

θριξί δέ πάντα νέκυν καταείνυσαν, άς έπέβαλλον 

κειρόμενοι .... 

είπε δέ καί ό ποιητής (δ. 197): 

τούτο νυ καί γέρας οΐον όιζυροΐσι βροτοισιν 

κείρασθαί τε κόμην βαλέειν τ’ από δάκρυ παρειών 

είπε δέ καί ή Ελένη (Εύριπ. 1087) άκούσαοα τον ψευδώς άναγγελθέντα θάνατον 

τού Μενελάου : 
εγώ δ εις οϊκους βάσα βοστρύχους τεμώ 

καί ό Αριστοτέλης (παρ' Άθηναίφ ΙΕ'. ο. (.75) καί περί τά κίν«η . . · , 

κολοβοί μεήμδς αόιοΐς τη τε κουρά τώτ τρ.χώυ καί ιτ| των οτεφαχων οφοιρε- 

οει· βλ. καί όσα λέγει καί ό Φ ι λ ό σ χ ρ α τ ο ς έν χαΐς επιστοΛαΤς του (επιστ. 

16 σ. 473. Η ο γ ο θ ε τ. ερωτικών λόγων συγγράφεις). 

*2 Εγ π 3 ί δαιυ I β γ. ΟεόητΙ, Ηοοίιζβΐΐ ηπά Τοά, σ. 180. 181. Πολλοί μαλι- 

σχα πιστεύουσιν δτι ή άπακοπή τής κόμης αντικαθιστά ανθρωποθυσίαν. Ένθ’ 

άν. 182. 
δ Ευσταθίου, Παρεκβ. 1287. 2. 

5 Άοτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1· 22 (σ. 24. 11, Πετοΐιετ) 

«•Ιάμβλιχου, Δραματικόν, τόμ. 1226.14 (Ηστοίιετ, Ερωτικών 

λόγων συγγραφείς.) 

Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. 

Μετά ταύτα ό Κυρήνης Συνέσιος όμιλεΐ περί ξυρίσματος τής κεφα¬ 

λής ένεκα απαίσιας συμφοράς1, ό ’Α.χμέτδ’ έν τφ ονειροκριτική του πολ- 

λαχοΰ λέγει δτι, αν γυνή ΐδη καθ’ ύπνους δτι έκουρεύθη, θά άποθάνη ό 
σύζυγό; της3. Κατά τον αυτόν έπ’ΐσης αιώνα Νικήτας ο καί ΛαυΊδ βέ¬ 

βαιοί δτι οί σύγχρονοι συνήθειαν ειχον νά κείρωνται «επί τή των φίλων 
τελευτή»3. Βραδύτερον κατά τον ΙΒλ αιώνα ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, 

μνείαν τού εθίμου ποιούμενος, λέγει «τό δέ κείοεσθαι κόμην επί νεκροΐς 
πλατύ έθιμον ον και τοΐς πάλαι» 4, ό δέ Θεόδωρος Πρόδρομος εν τφ μυ- 

θιστορήματί του τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα παριστα τήν ήρωΐδα 
κείρασαν επί τφ θανάτω τού Δοσικλέους τήν κόμηνδ καί έν τοΐς μονφ- 

δικοΐς του δέ στίχοι; έπανειλημμένως αναφέρει τήν αποκοπήν τής κόμης 

χηρευούσης συζύγου 6. 

Τά αύτά δέ αναφέρει και ό κατά τον αυτόν αιώνα άκμάσας Κωνσταν¬ 

τίνος 6 Μανασσής7 καί ό Βασιλάκης έν τή μονφδία8 του καί έν τοΐς με¬ 

σαιωνικοί; δέ μυθιστορήμασι μνεία γίνεται τής επί πενθεί αποκοπής τής 

κόμης 9. 

Ού μόνον δ? άπλοι πολΐται, αλλά καί βασίλισσας τήν συνήθειαν 
άκολουθούσαι, εκειρον επί πένθει τήν εαυτών κόμην10. 

Ενταύθα πρέπει ν’ άναφέριο χωρίον τι τού Πλουτάρχου, δπερ δέν 
φαίνεται συμφωνούν προς τά ανωτέρω είρημένα. Ό συγγραφεύς δήλα δη 
ούτος έν τοΐς Ρωμαϊκοί; ζητήμασί του (κεφ, 14 σ. 267 Β) λέγει: «καί γάρ 
παρά τοΐς "Ελλησιν όταν δυστυχία τις γένηται κείρονται μέν αί γυναίκες, 

ι Ρ. Ο 66. 1192. 

3 3Α χ μ. έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 11 18. 22. 30, 267 (αελ. 7. 25, 15. 15, 17. 18, 20. 

25, 217. 10-24, 240 (ϋΓβχΙ). 
3 Ρ. Ο. 38. 748. 

Λ Ευσταθίου, Παρεκβ. 1287. 1. 

5 Θ £ ο δ (ό ρ ο υ Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα 3. 

85—87, 6. 439. 

6 Θεδώρου Προδρόμου, Στίχοι μονωδικοί (Β ο ΐ 8 3 ο η ά ά β, Αηεο- 

άοΐζ Νον&, 373. 54, 380. 216, 384. 334.) 

7 Κωνσταντίνου Μ α ν α σ σ ή, Ρητορικά γυμνάσματα (Βυζαντ. Χρο- 

νικ. 7. 632.) 

8 Παρά Μ 3. ί. δρΐοΐΐβ^ίαπι Κοαιαπυτα, 5. 453. 

9 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην, στίχ. 2284 (3 ρ. Ε 3 τη 8 τ ο 3, ΟοΙΙ. 

ά.. Γθΐτΐ3η3 Ογοοβ). Ήμπέριος καί Μαργαρώνα, στίχ. 589. 

10 ’Ά ν ν η ς Κ ο μ ν η ν ή ς, ’ Αλεξίας, 2. 380. 12 έξ. Ά ν οι ν ύ μ ο υ, Μο¬ 

νωδία επί τφ θανάτω Θεοδώρου ΒΠαλαιολόγου (Σ π. Λάμπρου, Παλαιολό- 

γεια, 4. 185. 17). Περί τής κουράς τής κόμης έπί θανάτφ κατά τούς Βυζαντινούς 

χρόνους βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Έπιβίωσις εθίμων τινών περί τήν ταφήν (Ήμε- 

ρολ, τής Μεγ. Ελλάδος, 1029, σ. 379—382.) 
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κομώσι δέ οι ανδρες, δτι τοΐς μέν τό κείρεσθαι, ταϊς δέ τό κομάν σΰλ'- 

ηθές έστι». 

Τό έθιμον τούτο, τό όποιον δεικνύει Ρωμαϊκήν έπίδρασιν, άναφέρε- 

ται ασφαλώς εις τούς χρόνους τής Ροομαιοκρατίας, οπότε και έκείροντο οί 
ανδρες. "Ότι δ’ ακριβή λέγει ό Πλούταρχος φαίνεται βραδύτερον καί έκ 
μαρτυρίας τοϋ Χρυσοστόμου, παρ’ φ άναγινιόσκομεν : «νΰν μέν γάρ έφ’ 

ημών πολλοί των πενθούντων τρέφουσι κόμην. Διατί; τφ πενθούντι τό 
σπουδαζόμενον εις τό εναντίον σχήμα περιστήσαι την κατάστασιν, έθος 
γάρ ήν τό παλαιόν εν πενθεί καί συμφορά άποκείρεσθαι καί κείρεσθαι» 

καί πάλιν «οπού οΰν τιμάται κόμη σημειον πένθους τό κείρεσθαι» *■, έξ ών 
χωρίιον τό πρώτον δεικνύει, δτι κατά τον Δλ αιώνα πολλοί, ούχί πάντες, 

δεν εκειρον την κόμην. 

'Ως ειπον ανωτέρω, οί συγγενείς εκειρον την κόμην επί τώ θανάτφ 
συγγενούς προσοόπου' φαίνεται όμως οτι κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 
εκείροντο γενικώς οί πολΐται καί κατά άρχαίαν συνήθειαν 3, προς ενδειξιν 
πένθους επί τφ θανάτω βασιλέως, ώς φαίνεται έκ των επυλλίων έν οίς 

λέγεται οτι τούτο γίνεται δι’ ορισμού βασιλικούδ. 

Τά παρά Βυζαντινοΐς πένθιμα ταύτα έθιμα, διά τής εποχής τής Τουρ¬ 

κοκρατίας ζ σφζονται καί νύν κατά τόπους5 νυν δήλα δή αί γυναίκες — 

1 X ρ υ σ ό ο τ ο μ ο ο, Ρ. Ο. 56. 52. 574, 64. 5'·7. 

2 Ό Ε ύ ρ ι π ί δ η ς έν τη Άλκήστιδι (στίχ. 425) εισάγει τον "Αδμητον λέ- 

γοντα : 

πάσι δέ Θεσσαλοΐσιν ών εγώ κρατώ 

πένθος γυναικός τήσδε κοινοϋσθαι λέγω 

κουρά ξυρήκει καί μελαμπέπλω στολή. 

8 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην, στίχ. 1487. 1505 (δ ρ. 1 & ιη ρ γ ο 8. 

ΟοΙΙ. ά. Γοιη&ηε Οτεοδ 63—64), Άχιλληίς, στίχ- 1732 Ν (ΗεεεβΚπο;). Φ. Κου¬ 

κουλέ, Τά κατά την ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. 

Σπουδ. 15. 75. 76.) 

4 Έν τή εις πεζόν διατυπώσει του εθνικού ημών έπους ό Διγενής λέγει προς 

τήν σύζυγόν του' «Κόψε τά μαλλία σου καί ρΐζέ τα επάνω μου ωσάν πρέπει τές 

γυναίκες νά κάμουν εις τούς άνδρας όταν χηρεύουν (βλ. Δ. Π α ο χ ά λ η, έν 

Λαογραφ, τόμ. 9. 408.) Έν τφ κατά τον ΙΣΤ'. αιώνα γραφέντι κατόπτρφ τών γυ¬ 

ναικών, στίχ. 398 (Κ. Κπιηιδ&οΙιβΓ) αί χήραι χαρακτηρίζονται ώς κουρεμέ¬ 

νες. 'Όρα ότι νΰν έν Πόντω κουτούλα (=κουρεμένη) λέγεται ή χήρα καί 

ή δυστυχής γυνή καί κ ο υ τ ρ ο ύ λ α ή αυτή έν Μεσσηνίφ. Πβ. καί τήν σημερι¬ 

νήν δημώδη παροιμίαν 
κάλλιο χήρα κουρεμένη 

παρά κακοπαντρεμένη 

I. Β ε ν ι ζ έ λ ο υ, Παροιμ 1 2, 2250. 40. 

ό Β. 3 ο ίι πι ί ά I, Τοίβη^οίπατιοΐιε έν Ατοβιν, 25. 68. Ν. Π ο λ ί τ ο υ, Τά 

κατά τήν ταφήν (Λαογραφ, σύμμ. 3. 359), 
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ώς γνωστόν παρ’ήμίν οί ανδρες από πολλού κείρουσι τήν κόμην—επί θα¬ 

νάτφ στενού συγγενούς, καί δή συζύγου, κείρουσι τήν κόμην, ως λ. χ. εν 
Μακεδονία (Βογατσικω, Κασταράγκφ), Μάνη, Σφακιοις Κρητης και εν 

Πόντιρ, προς δέ καί έν Ήπείρορ Χ. 
Έν προμνημονενθέντι χωρίφ τού Χρυσοστόμου λεγεται οτι τό π α- 

λαιόν έθος ήν επί πενθεί «άποκείρεσθαι καί ξύρεσθαι»" επί τών χρόνων 
άρα τού ιεράρχου θά συνείθιζον οί ανδρες, προς ενδειξιν πένθους, νά μη 
ξυρίζωνται. "Ότι τοΰτο είναι αληθές δεικνύουσι μεταγενέστεραι καί ση- 

μεριναί μαρτυρίαι. Ό Απολλώνιος π. χ., μετά τον θάνατον τής συζύγου 
του, δέν εξέρχεται τού πλοίου «τά γένεια του νά σάση» 3, έως ότου υπαν- 

δρεύση τήν θυγατέρα του, σήμερον δέ πολλαχού, ώς λ. χ. εν Μάνη, Ψα- 

ροΐς, Κερασοΰντι καί Κοτυώροις τού Πόντου, Σφακίοις καί Ανασελίτση, 

οί συγγενείς τού νεκρού έπί ικανόν χρόνον δέν ξυρίζονται3. 

Παρ’ άρχαίοις συνήθεια ύπήρχεν, ϊνα, προς ενδειξιν πένθους, άπο- 

κόπτεται ή χαίτη τών ϊππιυν τών άνηκόντων εις τον νεκρόν. Τοιοΰτον 

εθιμον δέν άναφέρεται εις γνωστάς μου Βυζαντινας πηγας, αϊτινες δμι- 

λούσι περί παρακολουθήσεως τής κηδείας καί υπό τών ίππων τού νεκρού, 

πιθανόν όμως θά έπεκράτει τότε, άφ’ού καί σήμερον ακόμη έν Ήπείρφ 

επικρατεί 4. 

"Έτερος τρόπος έκδηλοόσεως τοϋ πένθους κατά τούς Βυζαντινούς χρό¬ 

νους ήτο ή μελενδυσία, όστις, εννοείται, είναι και αρχαίος Ελληνικός 
’Ήδη έν τή Ίλιάδι (Ω. 93) άναφέρεται ότι ή Θέτις, μετά τον θάνατον 
τού Άχιλλέως, κληθείσα υπό τοϋ Διός, έφόρεσε κάλυμμα κυάνεον «τού 
δ’ ου τι μελάντερον έπλετο έσθος»“ έγραφε δέ καί ο Ιπποκράτης (Περί 
ιερής νούσου, σ. 589, Κΐιΐιη) «ίμάτιόν τε μέλαν μή έχειν, θανατώδες γάρ 

τό μέλαν». 
Τοϋ εθίμου τούτου έπανειλημμένως ποιούνται μνείαν καί οί τραγι- 

1 ΕΙς τήν Χιμάραν, μετά τον θάνατον, ή μήτηρ, ή αδελφή καί ή σύζυγος 

κόπτουσι τάς τρίχας τής κόμης των μέχρι τοϋ μέσου τοϋ ωτός των. Α. Γεωρ- 

γ ι ά δ ο υ, "Ηθη, έθιμα κλπ. Χιμαραίων (Ζωγράφ. Αγών, 1. 205.) Ν. Π ο λ ί- 

τ ο υ, ’Ένθ’ άν. 3. 359. 

3 Διήγησις πολύπαθους Απολλώνιου Τύρου, στίχ. 457 (\ν & £ π σ γ, Οατιπί- 

ηα, σ. 263.) 
3 Γρηγ ορίου Παπαδοπετρά κ η, Ιστορία τών Σφακίων, σ. 72. 

Μαρίας Λιουδάκη, 'Η τελευτή στήν Κρήτη (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. 

Σπουδ. 2. 425). Σ π. Σ υ γ κ ο λ λ ί τ ο υ, Ό νεκρός στήν Άνασελίτσα, Λαογραφ. 

11. 406. Ξ ε ν ο φ. "Α κ ο γ λ ο υ, Λαογραφικά Κοτυώρων, σ. 231. 

4 Γρηγορίου Παλιουρίτου, Αρχαιολογία Ελληνική, 2. 263. Β, 

§ ο 5. τη ί ά ί, ΤοίεπξβόΓ&ηοΙιβ, ΑτοΜν, 25. 68. 
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κοί1, αναφέρει δέ καί ό Πλούταρχος κουράν καί πένθιμους βαφάς εσθή- 

τος μελαίνης2. Κατόπιν ό Άρτεμίδωρος έν τοΐς όνειροκριτικοϊς του πα- 

ραδίδει' «τό δέ μέλαν ίμάτιον σωτηρίαν προσημαίνει· ου γάρ οί άποθνη- 

σκοντες, άλλ: οί πενθοΰντες τοιούτοις χρώνται ίματίοις» 3, καί ό Γρηγό- 

οιος δέ Νΰσσης τον λόγον ποιοΰμενος περί νεόνυμφου χηρευσάσης λέγει 
ότι αυτή, αντί τής λευκής έσθήτος, ην τέως έφερε, περιεβλήθη μέλαι- 

νανή Βραδυτερον Ιωάννης ό τής Κλίμακος, επιβεβαιών τάνωτέρω, γρά¬ 

φει : «πάντες οί νεκρούς πενθοΰντες μέλανα περιβάλλονται»0, δπερ αιώ¬ 

νας μετά ταΰτα έπιστοποίησε καί ό Μιχαήλ Γλύκας, γράψας: «πάντες οί 
τούς εαυτών πενθοΰντες νεκρούς έπιβληματα μέλωνα περιβάλλονται»6. 

Διά χηρευτικόν σχήμα ώμίλησεν επ? ίσης ο Θεόδωρος Στουδίτης εν 
τφ έπιταφίφ εις την εαυτόϋ μητέρα % πολλαχοΰ δέ τών ονειροκριτικών 
βιβλίων λέγεται δτι τό νά ΐδη τις καθ’ύπνους δτι φορεϊ μέλαιναν στο¬ 

λήν, τούτο είναι δείγμα μεγίστης θλίψεως δ. 
Τής μελενδυσίας επ’ ίσης προς δήλωσιν πένθους μνείαν ποιούνται δ τε 

Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 9, ό Κωνσταντίνος Μανασσής ι0, ό Θεοφύλακτος 
Σιμοκάττης 1Χ, οί Μιχαήλ καί Νικήτας Χωνιάται12 ο Γεοόργιος Άκροπολί- 

της -13, ό Νικηφόρος Γρηγοράς14, ο ιερομόναχος Ματθαίος10 και Βασίλειος 

' 1 Η6ΠΠ3ηη'8·Β1αιιιη6Γ, ΚβΙίΓόίιοΙι 3, τόμ. 4, σ. 369. Ε ύ ρ ι π ί δ ο υ, 

Ελένη, στίχ. 1088. Ίφιγ. έν Αύλιδι, 1438. 

2 Π λ ο υ τ ά ρ χ ου, Παραμ. εις γυν. 4. 

* Ά (I τ ε μ ι δ ώ ρ ο υ, Όνειροκρ. 2 3. 

4 Γο η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ο, Ρ. Ο. 46. 333. 

5 Ρ.Ο. ·8β. «Οδ. 
6 Μι χ α ή λ Γ λ υ κ ά, Εις τάς απορίας τής θείας γραφής, κεφ. 19 (σ. 227. 

9 Εύστρατιάδου}. 

7 Ρ. (ί. 99. 885. 
8 Ά χ μ έ τ, Όνειροκ.. κεφ. 215. 218 (σελ. 167. 24, 168. 1, 190). Ά σ τ ρ α μ- 

τ)> ν χ ο υ, Όνειροκριτικόν, ο. 8 (έκδ. ΚΪ£3.11ΰιε). 

9 Τ α ί ο 1, Εαβϊεΐΐιίί οραεο. 212, 12, 271. 64. 

1° Κωνσταντίνου Μ α ν α σ σ ή, ίίαραμυθιτικόν εις τον σεβαστόν κυ· 

ρόν Ίωάννην τον Κοντοστέφανον (Βυζαντ. Χρον. 7. 642.) 

ιι @ εοφυλάκτου Σιμοκαττου, Ισχορ. 1. 2. 3 (ϋε Βοογ). 

ιβ Μιχαήλ Ά κ ο μ ι ν ά τ ο ς X ω ν ι ά τ η ς, 1 298. 24 καί 357. 12- 

Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. διήγ. 402. 10. 

ι5 Γεωργίου Ά κ ρ ο π ο λ ί τ ο υ, Επιτάφιος εις τον βασιλέα Ίωάννην 

τον Δούκαν (2. 14. 2 ΗβίΒειπόβΓ^)· 

^Νικηφόρου Γ ρ η γ ο ρ ά, Ίστορ. 1. 380. 22. 

ΐδ 8. Ο. ΜετεΜ ί, νεπθ ά'ι Μ&Πεο ΙεΓοιηοηασΙιο (δίπιϊΐ ΒΕυι ιίι.ί 2. :ί\ 

στίχ. 117.) 
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ό Κεκαυμένος ι, ϊνα καί πολλών άλλων συγγραφέων την σχετικήν μνείαν 
παραλίπωμεν 2. 

Υπήρχον δέ, φαίνεται, καί πολλοί, οϊτινες ού μόνον αυτοί πενθοίν- 

τες ^μελανειμονούν, αλλά καί τούς ύπηρέτας των περιέβαλλον μέ πένθιμα 
φορέματα 3. 

ίνοσμιον δ' έθεοιρειτο, ινα οί πενθοΰντες, καί μάλιστα αί χήραι, μή 
φερωσι κοσμήματα καί μεταξωτά καί κομψά φορέματα 4* ό Χρυσόστο¬ 

μος τουλάχιστον συμβουλεύει τάς χήρας «άπέχεσθαι βαλανείων καί πε- 

ριεργων ιματίων» °, ό δέ Ίσίδιορος ό ΙΙηλουσιώτης ψέγει την πενθούσαν 
χήραν «ήτις κόσμον περίκειται» #, βραδυτερον δέ ο Ζωναράς, έρμηνεύων 
τον οΟδν κανόνα τοΰ Μ Βασιλείου, όμιλεΐ διά «σχήμα τών χηρών παραλ- 

λάσσον προς την τών ύπάνδρων στολήν» 7. Τέλος παραδίδεται δτι αί νεό¬ 

νυμφοι αί άποβαλοΰσαι τον σύζυγον άπέρριπτον τον νυμφικόν κόσμον 8. 

Έν τοΐς Βυζαντινοις κειμένοις λέγεται δτι ή χήρα καθίσταται δυσ- 

είμων. Πιστεύω δτι διά τοΰ επιθέτου τούτου δηλοΰται ή αποβολή ού 
μόνον τών πολυτελών καί κομψών φορεμάτων, αλλά καί κατά ένα οίον- 

δήποτε τρόπον άλλοίωσις των συνήθως φερομένων, ώςρκατά τόπους νΰν 
συμβαίνει. Σήμερον δήλα δή εν Καλύμνφ αί μητέρες τών οποίων άπέ- 

θανον τά τέκνα ή αί τούς άνδρας άποβαλοΰσαι σύζυγοι θέτουσι με¬ 

λανιάς εις διάφορα μέρη τώς φορεμάτων των ή έν Μάνη δέ ή χήρα ή 

1 8. Ο, Μ β Γ ο ϊ ί ί, VΘΓ81 <1ϊ Βαείΐΐο (Ιεο&ιιιηεηο ίη ιιιογΙο άί ΑηεδΙ&δίο ]_ΐ- 

Δχ (δΐιιάί Βίζαηΐίηί, 1924, σ. 164, στίχ. 164.) 

2 Πβ. Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσυρρώηγ. στίχ. 1485 έξ. 1520 έ|. ’Άς ση- 

μειωθή ενταύθα καί τό τοΰ Ί ο υ λ ι α ν ο ϋ <Ί£πιστ. έπιστ. 136, σ. 200 ΒΪάβζ) 

*ού γάρ δη τής έσθήτος την λευκήν επί τοΐς πένθεσιν όρθώς έχον έστί παραιτεΐ- 

σθαι» καί άς προστεθη δτι πένθους δείγμα ή το καί χό φαιάν φέρειν έσθήτα- Γ ε- 

ωργίου Κεδρηνοΰ, Σύνοψ. ίσιορ. 1. 641. 14 κατά παλαιοτέραν συνή¬ 

θειαν, άφ’ οΰ ή επιγραφή τοΰ Γαμβρείου τής Μυσίας (Ο. I. Ο. 3562) επιβάλλει 
τάς πενθοΰσας έχειν φαιάν έσθήτα». 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 47. 334, 55. 280. 

4 Βίος τής όσίας Μελάνης (Αη&1. ΒοΙΙ. 22. 11. 19.) 

« Παλλαδίου, Βίος Χρυσοστόμου, Ρ. Ο. 47. 20. Συμεώνος Μετά· 

φ ρ ά σ τ ο υ, Βίος καί πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Χρυσοστόμου, Ρ. Ο. 

114. 1097. 

9 Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Έπιστολαί, Ρ. Ο. 78. 300. 

7 Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 4. 170. 

8Γρηγόριος Ναζιανζ η ν ό ς, Ρ.Ο. 37. 571. Γρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ- 

σ η ς, Ρ. Ο. 46. 33ο. 

9 Πβ. την έν Καλύμνφ σχετικήν κατάραν «μοΟζες καί στάχτες πάνω σου». 

Κατά τό συναξάριον τών ευγενικών γυναικών (στίχ. 11ο6 Κπιιπό&οΙιεΓ) ή χήρα 

άλλου τό κορμί δανείζει 

καί τά ροΰχά της μαυρίζει, 
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μαυρίζει τον ογάρχζιον, ήτοι την έρυθράν ταινίαν την περιθέουσαν το 
φόρεμά της ή κόπτει μέρος αύτοΰ και. τό ρίπτει εντός τοϋ τάφου, ή δε 
αδελφή άπ.κόπτει τό περισσότερον μέρος τοΰ σγάρτζιου εκ τοϋ, προς τό 
έμπροσθεν μέρους τοϋ φορέματος. Τέλος ή Μανιάτισσα, άν ή συγγένεια 
είναι μακρυνη, απλώς μελαίνει την έρυθράν ταινίαν τοϋ φορέματος της, 

έ'θιμον, τό οποίον θά ήτο καί παλαιόν, άφ’οϋ δ νόμος τοΰ Γαμβρείου 
απαιτεί «τάς πενθοϋσας έχειν φαιαν εσθήτά μη κατερρυπωμενην». 

Τοσαϋτα περί τής μελενδυσίας των Βυζαντινών λαϊκών, οί βασιλείς 
δ μ ως, κατά τά κείμενα, όταν έπένθουν διά στενόν συγγενή, εφερον λευ¬ 

κά, έφ’ δσον ένέκρινον χρόνον, μετά ταϋτα κίτρινα καί τέλος ελαμπροφο- 

ρουν. "Οταν δέ τό πένθος ήτο διά θειον ή θείαν, έφόρουν κίτρινα άνευ 
μαργελλίων, είτα δέ καί μετά μαργελλίων. Οι λοιποί συγγενείς τοϋ βασι¬ 

λέας, έφ’ δσον οϋτος εφόρει κίτρινα, αυτοί εμελανειμονουν, έπειτα δ ε¬ 

φερον ήεράνεα φορέματα καί τέλος χριοματος ανοικτού, όταν καί ο βασι¬ 

λεύς έλαμπροφόρει ι. 
Εϊπον δτι οί πενθοϋντες εφερον μελανά φορέματα, εάν όμως διά τό 

αιφνίδιον τοϋ θανάτου ή διά πενίαν ή δι’ άλλον τινά λόγον δεν ήδϋναντο 
οϋτοι εγκαίρως νά κατασκευάσοοσι πένθιμα φορέματα, τότε, ως εκ τών 
νόμων μανθάνομεν, ήδϋναντο νά λαβωσι τοιαϋτα αντί μισθού 3. 

Έν τφ επυλλίφ τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην λέγεται ότι ο 

Καλλίμαχος, όταν έπλησίασεν εις τά ανάκτορα 

είδεν έκεΐ τό πένθιμον μελανηφόρον σχήμα 3. 

Φαίνεται λοιπόν ότι, προς δήλωσιν πένθους, καί έξωτερικώς ή θά 
εβάφοντο τά οικοδομήματα μέλανα ή θά έτείνοντο κατά τά υπέρθυρα ή 

τούς έξώστας αυτών μελανά υφάσματα. 

Τοϋτο συμπεραίνω εκ τε τοϋ ανωτέρω χωρίου, εκ μαρτυρίας τοϋ 
Χορικίου πιστοποιοϋντος ότι «σύνηθες ήν υφάσματα κατηφή μετεοςίζειν 
έν κοινοΐς άτυχήμασι» 4 καί έκ τής σημερινής δε χρήσεως. Νΰν δήλα δή 
έν Ίκαρίμ, έπισυμβάντος θανάτου εις τινα οικίαν, βάφεται αυτή έξωθεν 
μέλαινα ή τουλάχιστον εις την εξωτερικήν της ό'ψιν χαράσσεται ταινία 
μέλαινα, έν Λευκάδι εις παρομοίαν περίστασιν βάφουσι μαϋρα τά παρά¬ 

θυρα καί τάς θύρας, κατά τον Ήλιακόπουλον εις την εξωτερικήν έπιφά- 

ι φ. Κουκουλέ, Τά κατά την ταφήν τών Βυζαντινών βασιλέων (Έπετ. 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 15. 73—74.) 

2 Βασιλικά, 16. 1. 15, Επιτομή 7. 80 (Ζιοϋ. ν. Βΐη£βη(±α1, ΙΟΚ.. 2. 826.) 

3 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην, στίχ. 1568. 

■ι Χορικίου, Επιτάφιος επί Προκοπίφ, 119. 12 (ΡοεΒίβΓ-Κ-ίοΙθείεί^;.) 
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νειαν τών τοίχων έξαρτώσι μέλανα υφάσματα \ παρόμοιόν τι δέ γίνεται 
καί εν Καρπάθφ 3. Γνωστόν επ’ ϊσης είναι δτι σήμερον συχνότατα τά 
έπιπλα τής οικίας τοϋ νεκροΰ περικαλύπτονται διά μελανών ύφασμά- 

τ<υν, εις τάς πόλεις δ’ οί εξώσται τών οικιών περιβάλλονται διά μελα¬ 

νού υφάσματος. 

Τρίτος τρόπος έκδηλώσεως τοΰ πένθους ήτο νά είναι ό πενθών έπί 
ώρισμένον χρόνον αυχμηρός καί νά φέρη ρυπαρά. 

Ό Λιβάναος, περί τής εορτής τών Καλανδών όμιλών, είπεν δτι αυτή 
πείθει τον έπί τφ θανάτφ τοΰ υίοϋ πενθοϋντα πατέρα «λήξαι αίχμώντα 
καί έλθεϊν έπί λουτρά» 3, ύποδηλα>ν δέ καί την παρ’ Ίουδαίοις επικράτη- 

σιν τοϋ εθίμου ό Χρυσόστομος, ειπεν ότι ό Μεμφιβαάλ ήλθε «ρυπαρά έν- 

δεδυμένος ίμάτια, κομών τον μύστακα, όνυχας μεγάλους έπιδεικνύς πάντα 
άπερ ήν λύπης σημεία τής γενομένης αύτφ» \ 

Καί ο Χαρίτων δ’ ό Άφροδισιεύς παριστα τον Χαιρέαν έν τφ άντι- 

στοίχφ μυθιστορήματι ωχρόν καί αύχμώντα παρακολουθοϋντα την κη¬ 

δείαν τής γυναικός ®. Καί σήμερον έννοεΐται, εις έ'νδειξιν πένθους, ώς καί 
τά δημώδη ποιήματα δεικνύουσιν, οί πενθοϋντες δεν λούονται επί ώρι- 

σμένον χρονικόν διάστημα, φοροϋσι δέ τά λεροφορεμένα 6. 

1 Ή λ ι α κ ο π ο ύ λ ο υ, Νεκρικαί τελεταί παρά τοϊς άρχαίοις καί τοίς νε- 

ωτέροις Έλλησι, Παρνασσού 15 σ. 850. 

3 Ε Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, σ. 122. 

3 Λιβανιού, Εις τάς Καλάνδας, 1. 259 (Κ-είδίτε). 

4Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 56 347. 

0 Χαρίτων ος Άφροδισιέως, Τών περί Χαιρέαν καί Καλλιρρόην 

λόγοι Η'. Γ'. 4. 4. - 

3 Βλ. Ν. Πολίτου, Τά καεά την ταφήν (Λαογραφ σύμμεικτα, 3, 357. 

358.) Φ. Κουκουλέ, Έπιβίω ης εθίμων τινών περί τήν ταφήν (Ήμερολ. της 

Μεγ. Ελλάδος, 1929, σ. 378 379.) Έν Κοτυώρονς τοϋ Πόντου οί πενθοϋντες δεν 

έλούοντο έπί έν έτος Ξ ε ν ο φ. ’Ά κ ο γ λ ο υ, Λαογραφικά Κοτυόϊρων. σ. 230. 

Έν Λιβισίω τής Λυκίας τέως οί γονείς τοΰ άποθανόντος δέν ήλλασσον φορέματα 

έπί 40 ημέρας Π. Ελευθερίου, Πραγματεία περί τών ήθών καί εθίμων τής 

κωμοπόλεοις Λιβισίου (Ξενοφάνους 4. 237). "Ομοίως έν Κρήτη οι γονείς καί οί 

αδελφοί τοΰ άποθανόντος δέν λούονται έπί 40 ημέρας Μ α ρ. Λ ι ο υ δ ά κ η, ΓΗ 

τελευτή έν Κρήτη {Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 2. 425). Πβ. καί τούς έκ Κρητι¬ 

κού ποιήματος στίχους : 

άν λείψω μήνα μή λουστής, ζάμηνο μην άλλάξης 

κι’ άν λείψω τό τραντάχρονο ’ς τόν πόρο μήν προβάλης" 

καί τούς εξής επίσης στίχους : 

Βλάχα μ’ τό ποιόν λεροφορας καί τά φορείς τά μαΰρα ; 

τόν άντρα 5χω στήν ξενιτειά εδώ καί δέκα χρόνια. 
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Οι πενθοΰντες επ’ίσης εμενον ασιτοι επί ώρισμένον χρόνον. 
Έν τφ μικρόν ανωτέρω μνημονευμένα χωρίο) τού Λιβανιού δ πεν¬ 

θών πατήρ πείθεται νά φάγηί, είπε δέ καί ό Χρυσόστομος δτι οί 
γονείς καί στενοί συγγενείς, πενθούντες, εμενον ασιτοι μέχρις εσπέρας2 

καί πάλιν ό αυτός δτι οί πενθοΰντες διά τά αμαρτήματα των ενήστευον3. 

Ό Νείλος μετά ταΰτα εν ταϊς έπιστολαίς του, ψέγων τούς απαρη¬ 

γόρητους λυπουμένους επί τφ θανάτω προσφιλούς, λέγει δτι «τό νηστεΰειν 
επί τφ τελευτήσαντι έλεγχός έστι τής απιστίας καί τής άνελπιστίας»4. 

Καί δ Προκόπιος δ’ εν τοΐς Ανεκδότους του (12.6) λέγει δτι ή σύζυγος 
τού Βελισσαρίου, μαθούσα τού ερωμένου τον θάνατον, «περιήει την 
εσθήτα συν διαίτ-η εις τρόπον μεταβαλοΰσα τον πένθιμον». 

Έν τφ έπυλλίφ δέ τφ έπιγραφομένο) τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυ- 

σορρόην ό πενθών λέγει* 

πεινώμεν, άποθνήσκομεν, νηστεύοντες τό κρέας0 

γίνεται δέ λόγος πάλιν έν τφ αύτφ έπυλλίφ διά «την αποχήν τού κρέατος» 

πενθών δέ καί ό Άχιλλεύς παριστάνεται έν τή Άχιλληΐδι επί δέκα ημέρας 

άρτου μηδέ γευόμενος μηδέ ποτού καν δλως7. 

Οί πενθοΰντες επ’ ίσης κατά την Βυζαντινήν εποχήν, καί Ιουδαϊκόν 
άκολουθοΰντες εθιμον, προς έκδήλωσιν τού πένθους των, έκλείοντο εις 
σκοτεινόν χώρον. Τό εθιμον, αναφέρει Γρηγόριος ό Νύσσης γράφων: «ού 
σπαράζομαι κόμην, ού διαρρήξω χιτώνα, ού ζανώ σάρκα ονυξιν, ούκ 
έγερώ θρήνον, ού καλέσω τάς συνθρηνούσας, ον σνγκλεισω εις σκότος» 8· 

Ό τό χωρίον τούτο σχολιάζιον Βασίλειος, επί των χρόνων Κωνσταν¬ 

τίνου τού Πορφυρογέννητου, λέγει οτι «έθος ήν τοίς θρηνούσιν έν άφεγ¬ 

γε! τόπω συγκαθειργμένους την θρηνφδίαν μετιέναι», προσθέτων «δ καί 

Ε ν αγ γ. Τ ζ ιάτ ζ ι ο υ. Τραγούδια Σαρακατσαναίιον, α, 31. ’Έπιθι καί Φ. 

Κούκου λ έ, ’ΈνίΓ άν. η. ο7>) καί τοΰ α ύ τ ο 0, Συμβολή εις την Κρητικήν 

λαογραφίαν επί Βενετοκραάας (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 33. 34.) 

1 Λιβανιού, Λόγος εις τάς Καλάνδας, 1 259 (Κείβίνβ). 
2 Ρ. Ο. 54. 694. 

3 Ρ. Ο. 61. 425. 

* Νείλο υ, Έπιστολαί, Ρ. Ο. 79. 196. 

3 Στ. 1513. 

6 Στίχ. 2283. Σήμερον εν Κρήτη επί 40 ημέρας δεν κρεοφαγοΰσιν, άλλοτε δέ 

και έν Μάνη. 

7 Άχιλληΐς, στίχ. 1740 Ν (Ηεεεείίπο). 

8 Γρηγόριος Θεολόγος, Ρ. Ο. 35. 928. X ρ υ σ ύ σ τ ο μ ο ς, Ρ, Ο* 
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νυν παρά τισιν επιτηδεύεται» \ εθιμον δπερ δεν θά ήτο καί τόσον πε- 

ριωρισμένον, όπως λέγει ό Βασίλειος, άφ’ ού καί έν Κρήτη επί Βενετο- 

κρατίας έπεκράτει2 καί σήμερον δ’ακόμη πολλαχοΰ έν τή οικίρ τού άπο- 

θανόντος κλείονται τά παράθυρα εντελώς ή μένουσιν ημίκλειστα, ΐνα εισ¬ 

έρχεται ολίγον φώς8. 

Τέλος οί πενθοΰντες ορθόν έθεωρεΐτο νά είναι έγκεκαλυμμένοί 4, νά 
κάθηνται δέ καί επί τού εδάφους. Τού τελευταίου τούτου εθίμου τό ο¬ 

ποίον καί τά βασιλικά ήκολούθουν πρόσωπα δ, μνείαν ποιείται παλαιότε- 

ρον Δίων ό Χρυσόστομος κατόπιν δέ Γρηγόριος ό Θεολόγος 7, ό Χρυ¬ 

σόστομος 8, Θεόδωρος ό Πρόδρομος 8 καί Μιχαήλ ό Χωνιάτης 1υ. 

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ 

Παρ’άρχαίοις Σπαρτιάταις τό βαρύ πένθος διήρκει επί δώδεκα ημέ¬ 

ρας11, εις τό "Αργος.δέ καί τάς Αθήνας επί ένα μήνα12. Παρ’ Τουδαίοις 
άφ’ετέρου μόνον επί επτά ημέρας12, έν ω παρά Ρωμαίοις επί εννέα14. 

“Π Ρωμαϊκή αύτη συνήθεια έπεκοάτησεν ως νόμος παρά τοΐς Βυ- 

ζαντινοΐς, παρ’ οίς δντιος έννεαήμερον ήτο τό βαρύ πένθος. Τούτο σαφώς 

1 Κ. Οαηίατοΐΐα, Β&εΐΗο Μίπΐπο II Β. Ζ. 26. 10. 23. 'Όρα οτι σήμερον 

ό δυστυχής λέγεται μαύρος καί σκοτεινός. 

2 Φ. Κουκουλέ, Συμβολή (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 33.) 

3 Β. 3 ο Ια πα ΐ ά ί, Τοίειι^εότ&ιιομε, ΛτοΜν, 25. 69. 

4 Λιβανιού, ’Έχων τι* γυναίκα καί ων υπό πατρί άπεδήμησε § 3 τόμ. 

5, σ. 554 (ΡοΓεΙετ). 

ό Φ. Κ ο υ κουλέ, Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων (Έπετ. 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 15. 75. 77.). 

6 Περί λύπης (Όΐηάοχί). 

7 Ρ. Ο. ΐ)7. 728. 

8 Ρ. Ο. 47. 409. 

9 Α. Μα ] ιι τ ΐ, ΑηεοάοΙα Ρτοάτοιπεα (Αοαά. άβϊ Ιάηοεΐ, 17 (1908), σ. 523 ) 

10 Μ ι χ α ή λ Ά κ ο μ ι ν ά τ ο υ τοΰ X ω ν ι ά τ ο υ, Μονωδία είς Νι¬ 

κήταν τον Χωνιάτην 1. 357. 10 (Λάμπρου) Κατά γης έκάθηντο οί πενθοΰντες 

έν Κρήτη καί κατά τήν εποχήν τής Βενετοκρατίας. Φ. Κουκουλ έ, Συμβολή 

(Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 33) 

1·1 Η 6 τ ηι α π ιΓ 3 — Β 1 ά ιιι π ε γ, ΒεΙιτΟιιοΙι 3 τόμ. 4 σ. 373. Καί έν τή Άλ- 

κήστιδι τοΰ Εύριπίόου (στίχ. 631) λέγεται- 

αυλών δέ μή κατ’ άστυ, μή λύρας κτύπος 

έστω σελήνας δώδεκ’ έκπληρουμένας 

12 Η β γ εβ 8 η η’ 3—Β 1 ϋ ιη η 6 γ, ’Ένθ’ άν. 

13 ϋ. ΡοΙταΙταΙτοΒ, Βίε Ιοίοη ίιη Ιΐεοΐιί:, σ. 39. 

14 ΤοΟτο εκαλείτο ηονεηκϋαΐ. 

47. 410, 
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φαίνεται καί έκτων Νεαρών τού Ιουστινιανού, αΐτινες απαγορεύουσι νά 
ένοχλή ό δανειστής τους συγγενείς του άποθανόντος «προ τής των εννέα 
ήμερων προθεσμίας, έν αις πενθεϊν δοκοΰσι»1, μαρτυροϋσι δέ καί μετα¬ 

γενέστερα κείμενα ώς λ. χ. τό μυθιστόρημα τοϋ Θεοδώρου Προδρόμου τά 
κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα, ένθα λέγεται δτι ό πατήρ λύει τό πένθος 
«ημερών τήν ενάτην» ή δτι ή δέκατη ημέρα «περαίνει τον νόμον τοϋ 

πένθους» 2. 
Σημειωτέον δ5 δτι καί τό βασιλικόν πένθος επ’ ίσης διήρκει εννέα 

ημέρας . ν 
Καί τό έθιμον θά έξηκολούθησε καί μετά την πτωσιν της αυτοκρα¬ 

τορίας ημών άφ’ ου κατά τον ΙΕ'. αιώνα υπερμεσοϋντα έν Κρήτη ή σύνοδος 
τοϋ Γερόλαμο Λάντο απαγορεύει εις τούς ορθοδόξους κληρικούς νά φέ- 

ρωσι πένθιμα ενδύματα ή καλύμματα επί 8 ημέρας από τού θανάτου 
τοΰ συγγενούς των4, καί σήμερον δ’ ενιαχού τηρείται. Ούτως έν Κοτυώ- 

ροις τού-Πόντου αί φίλαι γυναίκες μένουσι πλησίον τής χήρας καί τήν 

παρηγορούσαν επί εννέα ημέρας 
Ή χήρα τού άποθανόντος, κατά τούς νόμους, ώφειλε νά πένθη τον 

άνδρα μελανειμονούσα έπί έν έτος, καί άν ακόμη τό σώμα τοϋ συζύγου 
δεν άνευρίσκετο 6, μετά ταύτα δ’ ήδύνατο έκ νέου νά ύπανδρευθή* εάν 
μάλιστα έμάνθανεν αϋτη τον θάνατον τοϋ έν τή ξένη άποθανόντος συ¬ 

ζύγου της τήν τελευταίαν ημέραν τοϋ πένθιμου ενιαυτού, πάλιν ήδύνατο 
αϋτη νά ύπανδρευθή 7. Έάν δμως ή χηρεύσασα έπεζήτει νέον γάμον προ 
τής παρελεύσεως τοϋ πένθιμου ενιαυτού, τότε εθειορεΐτο μοιχαλις, και 

1 Λ ι β α ν ί ο υ, Προς τούς -νέους περί τοΰ τάπητος 10 (τόμ. 4, σ. 186. 14 

Ροι-8ΐβΓ (Ζ 9. ο 1ι. V. I, ί π § 6 η ί & Ιωρ6Γ9ί0Π3 1α3ΐ;χηί9ηΐ «1x136 νοο&ηΙιΐΓ Νονβΐίαβ 

2. 195, Βασιλικά 23. 2. 1, Επαναγωγή 41, Πρόχειρον. 37. Βλ. καί Ο. Ρ β I γ & 1τ 3- 

Ιι ο 3, ’Ένθ’ άν. 134. 10. , 
2 Θ ε ο δ ώ ο ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα Α'. 

312, Γ. 393- 
3 φ Κουκουλέ, Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών Βασιλέων (’Κπετ. 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 15 77.) ' 
4 φ. Κουκουλέ, Συμβολή (Έπετ. Άταιρ. Κρητ. Σπουδ. 3. 34.) 

5 Ξ ε ν ο φ. Άκογλου, Λαογραφικά Κοτυιορων, σ. 230. Περί τής διάρ¬ 

κειας τοϋ πένθους παρά τοϊς σημερινόϊς "Ελλησι βλ. Ν. Πολίτου, Τά κατά 

τήν τελευτήν (Λαογρ. Σύμμ. 3. 356.) 
6 Κατά τον Ρωμαϊκόν νόμον μόνον δέκα μήνας· Ιουστινιανού Νεαρά 39. 

Ζ&ς1ι ν. Ι,ίη&ειιίΐιαΐ, Ιιηρβτ&ίοΠδ 1ιΐ3ΐ:ίηΪ3πΐ ηχι&ε νοο&ηίιΐΓ ΝονεΙΙ&ε 1. 

347. Βασιλικά 21. 2. 25. Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62. 431. Ό. Ρ ε ί: γ 3 1ε & ^ ο 3, 

ϋΐε Τοΐεη ΐιη ΚεοΕί, σ. 87. 

7 Άρμενοπούλου, Έξάβιβλος, 4. 9. 4. 
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έστερεϊτο τού ύποβόλου τού άνδρός, τουτέστι τοΰ εις αντιστάθμισμα τής 
προικός της υπό τοΰ συζύγου ύποσχεθέντος ποσού, δπερ έν τοιαύτη πε- 

ριπτώσει έλάμβανον οι συγγενείς του Κατά τάς Άσίζας μάλιστα τής 
Κύπρου ή χήρα ή έντός τοϋ έτους ύπανδρευθεΐσα δεν ήδύνατο νά λάβη 
τό κληροδοτηθέν αυτή 2, δι’ ατιμίας δ’ έκηλιδοϋτο επ’ ίσης καί έκεινος, 

οστις εξέδιδεν εις γάμον τήν υπεξούσιόν του έντός τοϋ χρόνου, καθ’ δν, 

κατά τό έθος, ώψειλεν αϋτη νά πενθήση τον άνδρα 3. 

Μόνον δόγμα τής συγκλήτου ήδύνατο νά ελάττωση τά πένθη των 
γυναικών ή μείωσις δμως αϋτη άφεώρα εις τήν αποβολήν των μελανών 
φορεμάτων καί τήν χρήσιν κοσμημάτων, ούχί δέ καί εις γάμον έντός τοϋ 
πένθιμου ένιαυτοΰ 4. Μόνον δέ δι’ αίτήσεοος προς τον αύτοκράτορα έπε- 

τρέπετο νά ύπανδρευθή χήρα προ τής παρελεύσεως τού πένθιμου χρόνου0. 

Ή μνηστή τέλος δεν ήτο ύποχρεωμένη νά πενθήση τον μνηστήρα °. 

Έν φ δ’ ή σύζυγος ήτο ύποχρεωμένη, διά τήν μή σύγχυσιν τής γο¬ 

νής 7,νά μή ύπανδρευθή έπί έν τουλάχιστον έτος από τής χηρείας της, τό 
αυτό δεν συνέβαινε καί μέ τον ά'νδρα. Οϋτος, κατά τούς νόμους, δεν ήτο 
υποχρεωμένος νά πενθήση τήν σύζυγόν του, πολύ δέ όλιγιότερον τήν μνη¬ 

στήν του 8. Ρ 
Κατά τούς νόμους επ’ ϊσης πρέπον έθεωρεϊτο τά πένθη τις τούς γο¬ 

νείς καί τά τέκνα καί λοιπούς πατρογενεΐς, ό παραλείπων δμως τό καθή¬ 

κον τούτο δεν ήτιμούτο 9. 

Τό πένθος τών έν πολέμιρ πεσόντουν διεκόπτετο τελούμενου επινι¬ 

κίου βασιλικού θριάμβου 10, ύπήρχον δέ καί περιπτιυσεις,.κατά Ροηιαϊκήν 
τό πλεΐστον συνήθειαν, καθ’ άςούδ’ επετρέπετο νά πένθη τις άποθανόν- 

τα, έάν δήλον δτι ούτος ήτο ένοχος έγκλήματος καθοσκύσεως11 ή προδό¬ 

της τής πατρίδος12 ή αύτόμολος ή εΐχεν άπαγχονισθή ή αύτοκτονήσει13. 

1 Άρμενοπούλου, 'Εξάβιβλος, 4. 9. 28. 

3 Άσίζαι Β'.κεφ. 155, 157 (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 6. 370. 10, 371. 20.) 

3 Πανδέκται, 3. 2. 1. Άρμενοπούλου, Έξάβιβλος, 6. 15. 3. 

* Κώδιξ, 2. 11. Βασιλικά 21. 3. 14. 

5 Πανδέκται, 3. 2. 9. 10. 

8 Σύνο-ψις Π 13. 1 (Ζ&οΗ. ν. Ιΐη^εηΐΐι&ΐ 40Κ.. 5. 546). 

7 Πανδέκται, 3. 2 11. 1- 

8 Πανδέκται, ’Ένθ’ άν. Σύνοψις, ’Ένθ’ άν. 

9 Πανδέκται 8. 2. 23. 

Ρ ά λ λ η — Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 6. 465. 

11 εισηγήσεις 4. 18.2. 

13 Πανδέκται 3. 2. 2. 4 Βασιλικά 59. 1. 35. Σύνο-ψις 2. 13. 3 (Ζ^οΐι. ν. Κίη^εη- 

Πΐ9ΐ ΙΟΚ. 5. 567.) 

13 Πανδέκται 3. 3. 2. 3. 4. Βασιλικά 21. 2. 11. 
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Παρά ταϋτα δμως, εάν ή χήρα τοιούτου άνδρός έζήτει να σύναψη 
γάμον αμέσως μετά τον θάνατον αυτού, ήτιμοΰτο καί αυτή και ό συζευ- 

χθείς αυτήν εν γνώσει των ορών ύφ’ οΰς άπέθανεν ό πρώην σΰζυγος 1. 

ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ 

άναβόλιον 9, 11. μακαρίτης 7, 10. 

άνα&έματα 52, 7. μάκτραι 44, 12. 

άνάκλημα 21, 2. μεμόρια 52. 10. 

άνάσκαφοι 52, 4. μεμονρια 52, 10. 

άπόργματα τών ώρίων 67, 17. μνεΐαι 62, 3. 

άπομεριμνώ 7, 3. μνήμαι 62. 2. 

άρκλαι 44, 11. μνήματα 40. 10. 52, 9. 

γενεύλλία (ή) 63, 15. μνημεία 52, 9. 

δανάκη 11, 22. μνημοράλιοι 45, 26. 

δεκανοί 28, 6. μνημούρια 52, 10. 

διάταξις 4, 20. μνρολόγιν 21, 2. 

έβδομα 62, 8. μυρολογίστριαι 24. 19. 

ένατα 62, 5. νέκδουμ 48, σημ 1. 

ένιο.ύσια 62, 5. νεκρομαντεία 60, 4. 

ένσοριάζω 44, σημ. 4. νόμος 60, 20. 66, 1. 77, 15. 

έξόδιον 21, 2. 26, 3. ξενοτάφια 42, 3. 

έξοδος 7, 9. 26, 4. οίκος 55. 2. 

ευκτήρια 41, 14. όλολυγμός 21, 1. 

&ανή 7, 9. παραβολάνοι 29, 1. 

■θ-έοεις 52, 10. παρηγοριά 60, 23. 

■Θ'ήκαι 44, 13. 52, 10. περιχώνω 44, 7. 

&ρήνος (τό) 21, 1. σαββάνωμα 9, 8. 

καλύπτω 8. 3. σαραντάρι 62, 6. 

κανίσκια 63, 4. σγάρτζιος 74, 1. 

καταλόγιν 21, 2. σήματα 52, ΙΟ. 

καταχώνω 44, 7. σκίμπους 26, 8. 

κηδεία 26. 2. αύνΟ-ρηνον 22, 2. 

κιβονριν 26, 8. σωματοϋ·ήκαι 44, 12. 

κλίνη 26, 5. ταφεΐα 39. 8. 

κοίμηαις 7, 10. τάφος 60, 22. 

κοιμητήρια 39, 8. 52, 9. τοποφύλακες 45, 26. 

κόλλυβα 63, 4. τράναι 31, 7. 

κοπιαταί 9, 16. 28, 7. 44, 8. τρίτα 62, 5. 

κράββατος 26. 5. τριτένατα 62, 6. 

Λάζαρος 9, σημ 7. τεσσαρακοστά 62, 5. 

λαζάρωμα 9, 9, τύμβοι 52, ΙΟ. 

λάρνακες 44, 13. χροακά φορέματα 36, 24. 

λεκτικάριοι 28, 7. χρονίαι 62, 7. 

μακαρία 60, 23. ψυχομαχώ 6; 21. 

1 Πανδέκται, ’Ένθ' άν. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ Λ1ΒΟΡΝΟΥ 

Ή παρούσα μελέτη, χωρίς νά έπέχη θέσιν ιστορίας τής ποτέ ανθή¬ 

ρας Ελληνικής Ινοινότητος τοϋ Λιβόρνου, έρχεται ως συμβολή εις τήν έξέ- 

τασιν ενός τμήματος τής ζωής τοΰ άξιολογωτάτου αυτού οργανισμού, τοϋ 
καί σπουδαιότερου, τοϋ άφορώντος δηλονότι είς τον προ τής Εθνικής 
ημών Παλιγγενεσίας αιώνα. Κατά τό διάστημα τοϋτο ποικίλλουν αι τϋ- 

χαι των είς τον λιμένα τοϋ Τυρρηνικοΰ συνηγμένων Ελλήνων εμπόρων, 

επέρχεται σϋγκρουσις αυτών προς άλλους άνατολίτας καί ή σϋγκρουσις 
αυτή, θρησκευτική είς τήν μορφήν, φέρει τήν ΐδρυσιν ίδιου ελληνικού 
ναοϋ, πυρήνος συγκεντρωτικόν των έν Λιβόρνφ Ελλήνων. Ό πυρήν οϋτος 
των πραγματευτών καί καραβοκυραίων δεν θά περιορισθή είς τήν ρϋθ- 

μισιν των εκκλησιαστικών του πραγμάτων μόνον, τάς λειτουργίας του, 

τήν βάπτισιν, τους γάμους, τήν ταφήν των μελών του, άλλα θ’ άποβλέψη 
είς τήν ελληνοπρεπή μόρφωσιν των τέκνων του καί έτι περαιτέρω είς τήν 
συνειδητοποίησα τοϋ έθνισμοϋ τοϋ μητροπολιτικοϋ 'Κλή,ηνισμοϋ, διά τής 
ένισχΰσεως τής παιδείας, διά τής μορφώσεως διδασκάλων, διά τής εςαπλώ- 

σεως των βιβλίων, άτινα θά γνωρίσουν είς αυτόν τό ένδοξον ελληνικόν 
παρελθόν. 

"Ελληνες έμποροι οι Ζιυσιμάδες, ό Θωμάς Σπανιολάκης καί ό Μιχ. 

Πατρινός θά έξοδεύσουν διά τήν εκδοσιν έργων τοϋ Κοραή, ή Κοινότης 
θά έκδώση ίδίαις δαπάναις τήν Επιτομήν της Ελληνικής *Ιστορίας τοϋ ^ 

Γρηγορίου ΙΊαλιουρίτου καί θά ενίσχυση τό άλλο του έργον, θά βοηθήση 
τήν Σχολήν τής Χίου, θ’ άναλάβη τήν δαπάνην τής μορφώσεως νέων έξ 
Ελλάδος εις τά Ιταλικά Πανεπιστήμια, θά ενίσχυση παντοειδώς τούς 
εκεί σπουδάζοντας Έλληνόπαιδας. 

Καί όταν ή ώρα επιστή, τό Λιβόρνον καί ή πλησιόχωρος Πίσα (Ρΐ5&), 

όπου ώς πολιτικοί φυγάδες ή άλλως διέμενον προ καί κατά τον Αγώνα 
ό ήγεμό>ν τής Βλαχίας Ιωάννης Καρατζάς, ό βαρώνος Γεώργιος Μεϊντά- 

νης, ό αρχών Αλέξανδρος Γκίκας, ό μέγας ποστέλνικος Ίακωβάκης Ρίζος 

Νερουλός, ό πρφην ’Άρτης καί Ούγγροβλαχίας Ιγνάτιος, θά δείξουν ότι 
είναι κέντρα αισθανόμενα τήν μεγαλειώδη προσπάθειαν τοϋ Νέου Ελ¬ 

ληνισμού διά τήν άποτίναξιν τού ζυγού καί τήν σύμπτυξιν Κράτους. Προς 
τον σκοπόν αυτόν ή Κοινότης θά διάθεση τάς πνευματικάς καί τάς ύλι- 

κάς της δυνάμεις. Πλοία θ’ αναχωρήσουν έκεΐθεν, μεταφέροντα προς τήν 
άγωνιζομένην Ελλάδα "Ελληνας έκ τών Ηγεμονιών, τούς οποίους προη¬ 

γουμένως ειχον περιθάλψει, φιλέλληνας (τον Βύρωνα π. χ.), πολεμιστάς, 

πολεμοφόδια, σιτηρά, άλλας ενισχύσεις. 

Ό Άνδρέας Λουριώτης έκεΐθεν θά έγκατασταθή είς Λονδΐνον διά 

6 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. "Ετος ΙΣΤ 
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νά γίνη ή ψυχή τής οικονομικής ζωής τής Έπαναστάσεοος. Προς τούς έκεΐ 
Χίους Ροδοκανάκηδες, Μαυροκορδάτους κά. θ’ άπευθυνθή δ Κοραής, ζη¬ 

τών νά σοόσουν την πατρίδα των και να περιθαλψουν τους συμπολιτας 
το>ν. Άπο έκεΐ θά εκκινήσουν προς το ηρωικόν Μεσολόγγι ό Αλέξαν¬ 

δρος Μαυροκορδάτος καί ό Γεώργιος Ζαλοκώστας (1805—-1858), πολεμι¬ 

στής καί ειτα υμνητής τής Έπαναστάσεως, θ’ άκουσθή συγχρόνως τό νι¬ 

κητήριου ασμα των εύγενών Ελλήνων τοΰ Λιβόρνου, τής Αγγελικής Π. 

Πόίλλη (1798—1875) καί τοΰ εκεί σπουδάσαντος καί διαμορφωθέντος 
Άνδρέου Κάλβου (1792—1867). Έκεΐ θά ταφή (1828) μία υπέροχος ελ¬ 

ληνική μορφή, δ Μητροπολίτης Ιγνάτιος, άφοΰ μοχθήση μετά τοΰ Κοραή 
καί τοΰ Καποδιστρίου διά τήν μόρφωσιν των πνευματικών ήγητόρων τής 
Ελλάδος. Τέλος ό εκεί συσσωρευτείς πλούτος θά τεθή εις τήν υπηρεσίαν 
τής οικονομικής ζωής τοΰ νεοϊδρυθέντος Κράτους, ή διά τό όποιον ΰπαρ- 

ξις ελληνικών κεφαλαίο>ν έσήμαινε μέγα τι, από έκεΐ θά όρμηθοΰν 

εύεργέται ώς οι Τοσίτσαι. 
Σήμερον δεν υπάρχει πλέον Ελληνική Κοινότης' 6 αντιπροσωπεύουν 

τήν Ελλάδα εις τήν πόλιν αυτήν τοΰ Τυρρηνικοΰ, όπου σπανίως πλέον 
προσεγγίζει ελληνικόν ατμόπλοιου, είναι "Ιταλός, καθώς Ιταλοί είναι οί 
φύλακες τοΰ Ναοΰ καί τοΰ Νεκροταφείου. Ό ναός τής £Αγίας Τριάδος, 

ανοικτός διά τον ευλαβή προσκυνητήν, συγκεντρώνει ολίγης κατ’ έτος 
ημέρας τούς εις τήν πόλιν έναπομείναντας ορθοδόξους καί τούς εις τήν 
ΙΙίσαν σπουδάζοντας ορθοδόξους φοιτητάς, ή δέ Βιβλιοθήκη, ή Πινακο¬ 

θήκη του, τά γραφεία του, μένουν έρημα αναγνωστών, επισκεπτών, ενοί- 

κων. 
Εις αυτήν τήν κατάστασιν εύρον τά υπολείμματα τής Ελληνικής ακ¬ 

μής άρχομένου τοΰ 1959, δτε διά προδτην φοράν έπεσκεπτόμην τό Λιβόρ-· 
νον. Ή προθυμία καί ή ευγένεια τοΰ άντιπροσά>που μας κ. Ρίοίτο Βοηνε- 

πιιΐο άί Ιΐ£θ μοΰ έπέτοεψαν νά αποκομίσω, διά τής μελέτης των έκεΐ 
άπομεινάντων ιστορικών εγγράφων, κωδίκων κά. μνημείων στοιχειά τινα, 

τά οποία, συμπληρωμένα έκ βοηθημάτων καί εξ άλλων αρχειακών πηγών 
(τών Ιταλικών Κρατικών αρχείων τοΰ Λιβόρνου καί τής Φλωρεντίας, των. 

ελληνικών Γενικών Αρχείων τοΰ Κράτους καί τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
έν Άθήναις), επιτρέπουν τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος συντόμου μελε- 

τήματος. 

Α*. ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ (-1757) 

Τό Λιβόρνον (ΐΛνοΓΠΟ ίταλ.), πόλις βιομηχανική μέ μεγάλα ναυπη¬ 

γεία σήμερον, χωρίς όμως ιδιαιτέρας σημασίας εμπορικόν λιμένα, υπήρξε' 
κατά τό παρελθόν δ κυριώτερος λιμήν εισαγωγής καί εξαγωγής τής Το-' 

Ναοί καί ΰεομοί τής Ελληνικής Κοινότητος τοΰ Λιβόςινοκ. 

σκάνης’ ή γένεσίς του δ’ ακριβώς οφείλεται εις τήν υπό τούς Μεδίκους ένο- 

ποίησιν τών κρατιδίων τής Τοσκάνης εις έν Μέγα Δουκάτου καί τήν ανάγ¬ 

κην ή οποία άνεφάνη νά ύπαρξη λιμήν συναγωνιζόμενος τήν Γένουαν, 

διά τοΰ δποίου νά ένεργήται τό ποτέ άκμασαν έμπόριον τής Πίσης καθ’ 

δλην τήν Δυτικήν Μεσόγειον καί τά παράλια τής Βορείου Αφρικής. Δι’ 
αυτό από άσημος πύργος έξειλίχθη εις πόλιν μέ σημαντικώτατον διαμε- 

τακομιστικόν λιμένα. Τό Λιβόρνον έπλουτίσθη μέ ιδιαίτερα προνόμια από 
κυριάρχους καί έπικυριάρχους τής Τοσκάνης, μεταξύ δ’ άλλων έκηρύχθη 
«ελεύθερα πόλις» καί ώς τοιαύτη έμεινεν από τοΰ 1691 μέχρι τοΰ 1867. 

Τά προνόμια αυτά καί ή ίδιάζουσα γειυγραφική τής πόλεως θέσις συνετέ- 

λεσαν εις τό νά διεξάγη αΰτη κατά τον ΙΗλ αιώνα τό σιτεμπόρων ου 
μόνον τής Β. Ιταλίας αλλά καί μεγάλου μέρους τής Ευρώπης. Τεράστιαι 
ποσότητες σίτου συνεκεν.τροΰντο έκεΐ καί οί έ'μποροι άνέμενον τήν κατάλ¬ 

ληλον ευκαιρίαν διά νά τάς εισαγάγουν μέ μειωμένου δασμόν εις τήν Γαλ¬ 

λίαν κά Καί αυτό καί άλλα εμπορεύματα προήρχοντο από τήν Εγγύς 
Ανατολήν καί τήν Μαύρην Θάλασσαν. 

Τό έμπόριον, ή ναυτιλία, ό λιμήν τοΰ Λιβόρνου εύρζσκοντο εις χεΐ- 

ρας διαφόροιν ξένων, έχόντων περισσοτέραν άπό τούς εντοπίους κλίσιν 
προς τό έμπόριον καί γνώσιν τών πηγών αύτοΰ, μεταξύ άλλων εις χεΐρας 
Ελλήνων, Εβραίων καί διαφόρου Ευρωπαίων (Όλλανδών, Γερμανών 
κλπ.). 

Κατά τό έτος 1561, δ αρχών τής Τοσκάνης Κοσμάς Α' δούξ τής Φλω¬ 

ρεντίας καί τής Σιένας (Βίοηα), μετά τον πόλεμον τής Σιένας, άπέβλεψεν 
εις τήν καταπολέμησιν τής πειρατείας, μαστιζούσης τήν Δυτικήν Με¬ 

σόγειον καί τήν Βόρειον Αφρικήν. ΙΙρός τον σκοπόν τοΰτον καί διά νά 
κάμη νέας οδούς χάριν τοΰ εμπορίου, διά νά συντελέση εις τήν εξέλιξιν 
τοΰ λιμένος καί διά νά έχη έν Τοσκάνη τούς καταλλήλους πληροφοριο- 

δότας περί τών ανατολικών χωρών καί τών έθίμιον των, διά νά δύνα- 

ται ούτω εύκολοότερον νά ύποτάσση τούς άπιστους, δ Οοδίηιο I έσκέφθη 
νά προσελκύση εις Λιβόρνον πολλούς Χριστιανούς τοΰ άνατολικοϋ δόγμα¬ 

τος. Προς τούτο έπεφόρτισε κάποιον Καλόγηρον εκ Ζακύνθου, γνώστην 
τής ελληνικής, τής τουρκικής καί τής ιταλικής γλώσσης, νά φέρη εξ Άγ- 

κώνος έν μέγα μέρος τών έκεΐ Ελλήνων. Τούτους πράγματι, έγκατέ- 

στησεν εις Λιβόρνον καί ήδυνήθη οΰτω μεταξύ τών ετών 1572 καί 1574, 

νά σχηματίση τον πρώτον ελληνικόν πυρήνα, εις τον όποιον ό Κοσμάς 
Α'παρεχώρησε πολλά προνόμια καί έδώρησε καταλλήλους εγκαταστάσεις 
εύνοών ιδιαιτέρως τούς ερχομένους εις γάμον μετ’ εντοπίων γυναικών. 

Τούς "Ελληνας τούτους έχρησιμοποίησεν ό Κοσμάς Α/ διά τάς εναν¬ 

τίον τών πειρατών τής Βορείου Αφρικής επιχειρήσεις τοΰ περιωνύμου 
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τάγματος τού Άγιοι, Στεφάνου τής Πίσης (Ο^ναΗβη άί 8αηΙο δίοίαηο 

01 ΡΛιάνά δύνανται νά έκτελοϋν τά τής λατρείας των «ατά «.δόγ¬ 

μα αυτών, «αρεχώρηαεν είς τους Έλληνας τούτους ^βοτασε. τοΜ 

Ε' - τήν εκκλησίαν τού Αγίου Ιακώβου (5εη Ιαοορο ιη Αφαενιτπ), κα 
τε/ομένην έως τότε ί,πό των Αύγουστινιανών, οί οποίο, και απεσυβ η 
σαν εΐς τήν εκκλησίαν τού Άγιου Ίωάννου, προσηρτημενην εις το μο- 

ναστήριόν τοον. , 3 
Παραλλήλως οί Έληνες ούτοι έπεδόθησαν εις το εμποριον 
Φερδινάνδος ό Α' τφ 1591 ονομάζει τόν Έλληνα Ιωαννην Μανολην 

Βολτέρραν, πριόην κυβερνήτην μιας γαλέρας του τάγματος Αγιου Στεφα 
νου καί διοικητήν τού φρουρίου κλπ., κυβερνήτην του Λιβορνου. Ουτω 
πρώτος κυβερνήτης τής πόλεως έγενετο "Ηλλην. Περί του Μανόλη τουτου 
Βολτέρρα έγραφε πρός τήν «υβέρνησίν του ο ενετός Βινκεντι ς 
άοίο δτι ήτο «νήρ εμπειροπόλεμος καί αξιόμαχος, προ του οποίου ετ τφ 

άγώνι ό καθείς ύπεχώρει, καί δια τής κυβερνήσεως του 
τήν εξέλιξιν όλων τών επιχειρήσεων τής Τοσκάνης και δι αυτό εμειτε 

διάσημος έν τη ίστορίςι. , . ' 
•Η ονομασία αυτή δεικνύει τάς άγαθας σχεσεις μεταξύ τοη Ελλη 

νφν καί τών άλλων Ιταλικών καί αλλογενών πληθυσμών του Λιβορνου. 
Είς τήν διοίκησιν δέ τοϋ Μανόλη τούτου αποδίδεται παλαια παραδοσις 

(διατηρηθεΐσα μέχρι τοϋ 1392), καθ’ ήν τήν παραμονήν τών Θεοφανείων 
«ήγίαζεν» ό Έλλην (βεβαίως ό ουνίτης μετά την διαιρεσιν του 1 <ο ) 

ρεύς τό Νομαρχιακόν κατάστημα, κατά τό ορθόδοξον εθιμον 
Κατά πρότασιν τοϋ διαδεχθέντος τόν Μανόλην τούτον κυβερνήτου 

Αντωνίου Μαρτέλλη, ό Φερδινάνδος Α' προέβη είς τήν 
κίας προορισμένης διά τους Έλληνας, ή όποια και ωνομασθη ΒοτβΟά« 

Οτεοί καί έκειτο πλησίον τής ρηθείσης εκκλησίας του Αγιου Ιακώβ >■ ■ 
Ή εκλογή τής έν λόγφ τοποθεσίας έγένετο τόσον δια την καταλληλότη¬ 

τα της από άπόή.εως ασφαλείας -οί Έλληνες θ’ άπέκρουον ενδεχόμενον 
θρασεϊαν επιδρομήν τών πειρατών— οοον καί δια ^το ανι υγιεινόν 
ελώδους πόλεως, τό όποιον καί τούς ήνάγκαζε νά την εγκαταλείπουν. Συν- 

ηθροίσθησαν λοιπόν έκεΐ περί τάς δγδοήκοντα οικογένειας ούτως ώστε 
ή μικρά εκκλησία τοϋ Άγιου Ιακώβου νά μή τοΐς είναι πλέον Νάρκης. 

Τούτου ένεκα ό Φερδινάνδος Α' παρεχώρησεν εις τους Ελληνας καταλ 

1 Οί καθολικοί δέχονται τό άγιασμα τό μύγα Σάββατον ή τήν έβδομάδα τού 

Λαζάρου. 
2 Πλησίον της νυν Τογγ3.ζζ& άί ΟοβΙαπζο Οιαηο. 
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ληλον οικοπέδου προς οικοδομήν ιδίας εκκλησίας και τοΐς έδάνεισε 2171 

σκούδα, τά όποια και θά είσέπραττε διά τής κατακρατήσεως ενός 20 °/0 

επί τής αμοιβής τής καταβαλλόμενης είς τούς έν ταις γαλέραις εργαζο¬ 

μένους "Ελληνας. 

Άλλ’ ήδη τήν 19 Δεκεμβρίου 1619 οί "Ελληνες άπέσβεσαν, πληρώ- 

σαντες τό υπόλοιπον έξ ίδιου 
των εράνου, τό χρέος καί ό 
ναός άπέβη ιδιοκτησία των. 

"Οτι ή εκκλησία φκοδομηθη 
τφ 1601 μαρτυρεί καί ή με- 

ταγενεστέρα επιγραφή (άρ. 

1). Άλλα γνωρίζομεν καί τά 
τών έγκαινίοον· έγένοντο δέ 

ταϋτα έξ ημέρας μετά τήν 
άνύψωσιν τού Λιβορνου είς 
«πόλιν», τήν 25 Μαρτίου 
1606, ημέραν τοΰ Ευαγγελι¬ 

σμόν τής Θεοτόκου, έπ’όνό- 

ματι τοΰ οποίου τιμάται ό 
Ναός. Τά εγκαίνια έτέλεσεν 
ό αρχιεπίσκοπος Κύπρου Α¬ 

θανάσιος μετά τοΰ εφημε¬ 

ρίου τών Ελλήνων πρεσβυ- 

τέρου Σκυλλίτζη έκ Σπάρ¬ 

της, επί παρουσία τοΰ κυβερ¬ 

νήτου καί άλλων αρχών τοΰ 
Λιβορνου. 

Αργοτερον κατεσκευα- Είκ. 1. Ή πρόσοψις τής 'Ελληνοουνιτικής 

σθϊ) ή πρόσοψις, τό κωδωνο- εκκλησίας τής Ευαγγελίστριας του Λιβορνου. 

στάσιον καί τό σημερινόν 

εικονοστασίου (1641), έπλουτίσθη δ’ ή εκκλησία διά τοιχογραφιών. (Είκ. 1). 

Η πρόσοψις τελειιοθεΐσα τφ 1708 στολίζεται διά δυο αγαλμάτων, 

παριστώντιυν άνά μίαν καθημένην γυναικείαν μορφήν, τήν Άθφότητα 

καί τήν Ήμερότητα, διά τοΰ στέμματος τών Μεδίκων καί δι’ αναγλύφου 
παριστώντος τον Ευαγγελισμόν. Τό εργον οφείλεται είς τόν ΒεγεΗε άί 

Οεγγεγε. Τό αυτό έτος 1708 ύψώθη νέον κωδωνοστασίου επί σχεδίου τοΰ 
Πέτρου Οίονααοζζί άα ΒοΗί^ηΕΐιο. Μέχρι τής χρονολογίας ταύτης οΰ- 

δεμία υπάρχει ένδειξις, δτι οί "Ελληνες ούτοι ήσαν ούνΐται ή ήριζον με¬ 

ταξύ των ή ελάμβανον έπιταγάς από λατινικάς, έκκλησιαστικάς άρχάς. 

Φαίνεται δ; δτι ηνωμένοι τε καί μή έτέλουν από κοινού τά θρησκευτικά 
των καθήκοντα. 
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όποιοι καί Ιγχατασίαθέντες αυτόθι έγένοντο αίτιοι διχασμού. Κατα Φ 

μ 'όλό τόν Μέναν Λουκά, όπως ή Εκκλησία υποκαθίσταται κληςονο 
μοΓτδν άνευ κληοονόμων άποθνησκόντων Έλλήνων,_8πΕ0 «Λ «^«χον 
δι’ «οισμένον χρονικόν διάστημα. Τό προνομίαν τούτο δίδον νομικήν 

δπόΓσιν είς τήν δπό ^ Κοινότητα, --ε,οθη «Ρ « - 

κυβερνήτου τής Εκκλησίας τού Γεωργίου του Κρητος. Τιρ 1044 ο κύβε 
ν η τού Λιβόρνου Ιζήτησε την παράτασιν των προνομίων Αλλ - 

"ΡίΤηνες ιιη άρκουμενοι εις τούτο, Ισκέφθησαν να ενωθούν εις αδελφό 
τητα'Γοοηίτο,ΙειΊΐϊία», προσλαμβάνοντες καί τούς όμο οξους η ομορρυθ- 

μ υς οΰνίτας' Ιπλήρωνε δε ί καθείς δτησίως δυο πετζας ιος 
Ό αρχιεπίσκοπος Πίσης Σκ,πίων ΡαηηοοΛ.οεεΙη τφ 1653 ™ 

καταστατικόν τής Αδελφότητος, άλλ’ ή συμμέτοχη των ^ ^ 

λευσε τήν τάξιν καί οί "Ελληνες άπεφασισαν ο.τ.ος ζητιισουν απο 
Μέναν Λοΰκα Φραγκίσκον τής Λωραίνης τήν μεταρρυθμισιν του κατα- 

στατικοϋ καί τήν δΡ *ύτήζ άπομάκρυνσιν των ούνιτων. Η α,τησ.ς των 
ύποστηοιχθεΐσα υπό τού κυβερνήτου τού Λιβόρνου, εγενετο έκτη „ 

” "^επισκόπου τής Πίοης (1742). Τούτο δεικνύει την ,σχυν την 

οποίαν οί όμοεθνεϊς μας είχαν εις το Μεγα Λουκατον. ^ 
Μετα-ΰ τ,ον «ναφυειοών έρίδων μνημονεύεται η επόμενη. 1φ 1ό-0 

ε1, τήν πνε’υιιαπκήν διοίκησιν τής Εκκλησίας τον αρχιεπίσκοπον Κυπρου 
Άθανάσιον' διεδέχθη ό τής *ν ΜντΛήνη Μηθόμνης αβριηΛ Τούτον 

δπεοήσπισεν ή μειονπφία, όδηγουμενη υπυ του μεΛ/ιτον Και/.«, V 
, ρ , Την 0[ "Ελληνες* οί αελχίται άνηνεχθησαν εις τον αρχιε- 

* ·■»■■· « * "'■»■'«·;' °* 
)ο* ελυοεν δ Ρώμη κατά του επισκόπου Γαβριήλ. ? , , 

Εύνόητον είναι «τι αί εριδες αΰταί έφερον τους με/.χίτας είς άναγ- 

κην νά λατινοφρονήαουν, ΐνα, άποκτώντες οϋτω την ^εντονον εκκλη- 

σιαστικήν ϋποστήριξιν, ΰπερισχύσουν έναντι της πολίτικη, ισχυρωι 
λήνων έ,ιπόρων. Ή οήξις έφθασεν εις τό κατακορυφον τήν προηγουμε- 

νηντοϋ'1764 τριετίαν καί οί μελχίτα. ΰπερισχυσαντε; εξεδιω,αν τους 
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ορθοδόξους. Με τούς ούνίτας συνετάχθησαν ελάχιστοι "Έλληνες' έκ πά- 

ραδόσεως πιστοί εις τήν προς τήν Ρώμην υποταγήν. Οί άλλοι, άπεφάσι- 

σαν να οικοδομήσουν ίδιον ναόν καί εξέλεξαν προς τούτο, μέ τήν άδειαν 
τής αρμόδιας πολιτικής αρχής, οίκόπεδον εις τήν οδόν τοΰ Κήπου, κοινώς 
λεγομένην τοΰ Λευκοΰ Ρόδου (νία άεΐ Οί^Γάίιιο—άεΐΐο, Κοεα ΒΗποε). 

Οί έναπομείναντες γραικοουνίται έζήτησαν από τον Πάπαν τήν πα- 

ραχόίρησιν προνομίων κλπ. εις τήν Εκκλησίαν των, ών καί έτυχον, έσπευ- 

σαν δέ νά τελέσουν καί λειτουργίας λατινικάς έν τφ ναφ. Άλλ’ επειδή 
ειχον μείνει μόνον 19 καί δεν ήδύναντο εΰπροσώπως νά παριστάνουν 
τήν Κοινότητα, έζήτησαν από τον Κλήμεντα Η' (1763), όπως έπιτρέψη 
είς τού; λατίνους μελχίτας νά έπιστρέψουν εις τό γραικοουνιτικόν δόγμα, 

οπερ καί έπέτυχον! Άλλα τφ 18X6 επέστρεψαν πάλιν είς τήν ρωμαϊκήν 
Εκκλησίαν, διά νά έπανέλθουν μετά δεκαετίαν είς τήν γραικοουνιτικήν, 

έκπληρωθείσης τής επιθυμίας τοιν νά έχουν ίδιον ιερέα μελχίτην 1. 

Ή περαιτέροι τύχη τής Εκκλησίας ταΰτης δεν ενδιαφέρει ημάς. Σή¬ 

μερον "Ελληνες ούνΐται δεν υπάρχουν είς τό Λιβόρνον, ό δέ ίερεύς είναι 
μελχίτης λατΐνος, άναγινώσκων ελληνιστί τήν λειτουργίαν επί ίεροΰ βή¬ 

ματος καί θυσιαστηρίου λατινοπρεποΰς. Κατά τά άλλα ό κυρίως ναός 
—καί δή είς τό τέμπλον του—διατηρεί τήν εμφάνισιν ορθοδόξου ναού. 

Β\ Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 

Διά τήν οικοδομήν τοΰ ναού, έξ αρχής προορισμένου διά τούς μή 
ηνωμένους Ελληνορθόδοξους, άπητεΐτο ή συγκατάθεσις τής τε πολιτικής 
καί τής εκκλησιαστικής αρχής. Προς τούτο αίτησις υπεβλήθη προς τον 
Κυβερνήτην τοΰ Λιβόρνου, έλήφθη ή γνώμη τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου 
Πίσης καί μετά ταΰτα έξεδόθη τό ιηοί'ιι ρτορηο τή 14 Ιουλίου 1757 

(ορα τό δημοσιευόμενον περαιτέρω έ'γγραφον 1). 

Τά άναγκαιοΰντα διά τήν οικοδομήν έξοδα συνεκεντρώθησαν δι’ ερά¬ 

νου, ώς φαίνεται έξ έγγραφου τής 2ί Αύγ./ 1 Σεπτ. 1754, περιλαμβάνον- 

τος τά ονόματα των Χριστιανών «οί όποιοι έσΰντρεξαν μέ βοήθειαν διά 
τήν διόρθωσιν τής εκκλησίας των». Τά χρήματα διεχειρίσθησαν οί Χρή- 

στος Μπόνης, Θεόδωρος Ξένος καί Στέφανος Σκαραμαγκάς. Ή οικοδομή 

1 Τήν Ιταλικήν βιβλιογραφίαν διά τήν Εκκλησίαν τοΰ Ευαγγελισμοί καί τήν 
προ τοΰ 1751 ιστορίαν τής Ελληνικής παροικίας τοΰ Λιβόρνου, ώς καί καλήν έκ- 

θεσιν των γεγονότων, από ουνιτικής σκοπιάς, ευρίσκει τις εις τό βιβλίον, οπερ καί 
ήμεΐς έχρησιμοποιήσαμεν γράψαντες, τοΰ πατρός Οιιι 3 ερ ρ 6 3 ο ί 3.11ι α. 1>, 

1/3. Οΐιίβδα Οτεαο-υαΐΙα άί Ι/ίνοταο. Ιάνοπιο, υπίοηβ Τίρο^τ^ίίοι Ι/ίνοταβδ^ 1906. 

8°, σ. 51 ή- 2 πίνακες. 
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έπροχώρει λήγοντος τοΰ 1757, άφοΰ ή τελευταία ανάληψις εκ των κοινών 
αυτών χρημάτων σημειοΰται την 15 Δεκεμβρίου 1757 Γ Την 11 ην Αύγου¬ 

στου 1760 οι επίτροποι δανείζονται χάριν τής Εκκλησίας «πέτζες χίλιες» 

6ι’ εξ μήνας προς ήμισυ τοις εκατόν κατά μήνα. Άλλ’ ή εσωτερική αυ¬ 

τής διακόσμησις έπετελέσθη αργότερου, άφοΰ τό πρώτον συνάπτεται 
συμφωνία μέ τό Κερκυραΐον Ζωγράφον Σπυρίδωνα Ρώμαν, ή οποία και 

άνανεοΰται κατά τά ετη 1764, 17662. 
Πριν ή άχθη είς πέρας ή οικοδομή του ναοϋ, σκέψις γίνεται περί 

εφημερίου, διά πρακτικού δε τής 15 Μαρτίου 1758 εκλέγεται ώς τοιοϋτος 
ό ίερευς Μιχαήλ Γιαννακόπουλος εκ Κέρκυρας, διαμένων είς Τοσκάνην, 

τό δ’ ίταλιστί συντεταγμένου έγγραφον τής εκλογής του υπογράφουν οι κά¬ 

τωθι πολυάριθμοι "Ελληνες, κάτοικοι ή παρεπίδημοι τοΰ Λιβόρνου: Χρι¬ 

στόφορος Ζάχος, Θεόδωρος Μπεζος, Αβραάμ Μπεκατσής Δημητρίου, 

Ραφτάνης, Γεώργιος Λισγαράς, Χριστόφορος Μπόνης, Γεώργιος, Μακρής, 

Δημήτριος Σγουρός, Ροσάριος Δάσκαλος, Ιωάννης Νικολάου, 5 Αθανάσιος 
Ήλία, Δημήτριος Ήλία, Χριστόφ. Καλαμπάκος, Αθανάσιος Δήμος, Παν- 

ταζής Λάμπρος, Γεώργιος Θεοδώρ. Δήμος, Απόστολος Ίωάννου, Γεώργιος 
* Αποστόλου, Παναγιώτης Ζακρογιάννης. Γεώργιος Μπαϊκουσης, Στέφανος 
Μπαχώμης, Αναστάσιος Συμουλίγγας, Δημήτριος Γίαβόσκης, Ιωάννης 
Μπίτζης, Δημήτριος Τσακωμένος, Γεώργιος Ίω. Λάμπρου, Ιωάννης 
Ζοΰκης, ’Αθανάσιος Ίω. Λάμπρος, Βασίλειος Ρίγος,^Αντώνιος.Ράλλης, 

Δημήτριος Βασιλείου, Χριστόφ. Γεωργίου, Ιωάννης Σταματάκης, Χρόνης 
Σταματάκης, Μάρκος Χρήστου, Σταμάτης Καλογεράς, Γεώργιος Ίωάννου, 

Νικόλαος Τριανταφυλλής, Γεώργιος Κουτσομυτης, Χριστόφ. Γιαννίτζης, 

Χριστόφ. Γιάννης, Γεώργιος Παπαδήμος, Χριστόφ. Ποτίγκος, Άντιόνιος 

Δήμου, Νικόλαος Άποστ. Λάμπρος, Ιωάννης Θεοχάρης, Ιωάννης Χρή¬ 

στου 3. 
*0 ναός έχει σχήμα απλής ορθογωνίου βασιλικής, ένθυμιζουσης τας 

εν Έπτανήσφ, μετά προνάου καί ίεροΰ βήματος, κοσμούμενου μέ τέμπλον 
καλής τέχνης4. Δεξιά τφ είσερχομένφ καί καθ’δλον τό μήκος τοΰ ναοΰ 
υπάρχει σήμερον σκεπαστόν νεκροταφείου, περιλαμβάνον μνήματα τών δια¬ 

κεκριμένων νεκρών, Ελλήνων και Σλάβων. Αντίστοιχος αριστερά υπήρ- 

χον τό σκευοφυλακίου καί τά γραφεία τών Επίτροπων, κενά σήμερον. 

1 Λ, 4 (—Εθνική Βιβλιοθ. Αθηνών, Λιβόρνον. άριθ. έγγρ. 4* ούτω θά γί- ; 

νοονται περαιτέρω αι σχετικά! παραπομπαί). 

3 Λ, 16-19, 27, 35. - , 

3 Λ, 10. ( :<Γ 
* Αί ληφθεΐσαι φωτογραφίαι τοΰ εσωτερικού τον ναοΰ δέν έπέτυχον κατα 

την τελενταίαν έμφάνισιν, ·] 
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Υπέρ τά τελευταία ταΰτα υπάρχει τό οίκημα, όπου κατοικεί ό φΰλαξ καί 
στεγάζονται τό Ιραφεΐον, ή Πινακοθήκη καί ή Βιβλιοθήκη τής Κοινότη- 

τος· είς τό οίκημα τοϋτο κατωκει άλλοτε καί δ ίερευς. (ΕΙκ. 2). Ή τοιαΰ 
τη όμως διαρρΰθμισις φαίνεται μεταγενέστερα, ουδέ δΰν αμαι νά γνωρίζω 
πώς ακριβώς εΐχεν ο τό πρώτον οίκοδομηθείς ναός. Γεγονός είναι δτι δεν 
είχε πρόσοψιν επί τής όδοΰ, ό προ αΰτοϋ δέ κήπος κατελαμβάνετο υπό 
οικημάτων, τά οποία έχρησιμοποιοΰντο ως κατοικία τών ιερέων κ. ά. λει- 

Εικ. 2. Πρόσοψις ιής Ελληνικής εκκλησίας Αγίας Τριάδος και του Έλ- 

ληνομουσείου ώς είχον καί κατά τούς χρόνους τής Ελληνικής Έπαναστάσεως. 

τουργών τοΰ ναοΰ, οις Σχολείου καί Νοσοκομείου τής Κοινότητος. Καί τά 
τοιαΰτα οικήματα, πλαγίως τών οποίων ύπήρχεν ή είσοδος, δέν άπεκτή- 

θησαν δια μιας, αλλά τμηματικώς έξηγοράσθησαν υπό τών επιτρόπων. Τά 
τής διαμορφώσεως τοΰ χώρου τοΰτου δεικνύουν αί σχετικαί έπιγραφαί 
(ΰπ’ άριθ. 5 καί 6). 

Την 8]19 Ιανουάριου 1760 έγένετο ό έγκαινιασμός τοΰ ναοΰ, άγνω¬ 

στον τίνος επισκόπου ίερουργοΰντοςι. Τό γεγονός μάς είναι γνωστόν έξ 

1 Έκτος εάν ή πρώτη λειτουργία έγένετο δι’ άντιμηνσίου ή ό έγκαινιασμός 
άνευ επισκόπου, δπερ άμάρτυρον. 
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ιδιογράφου πράξεως τού εφημερίου, έχούσης ούτω,κατά μεταγραφήν : «Βι¬ 

βλίο ν των αδελφών κτιτόρων και επιτρόπων τής Εκκλησίας Αγίας Τριά- 

δος των ρωμαίων ανατολικών εις Αιβόρνο. Εις τους 1760, Ιανουάριου 8, 

παλαιό. Την σήμερον εν ήμερα Σαββάτφ έγινε ό εγκαινιασμός καί εδια- 

βάστηκε ό εσπερινός μέ όλους τούς αδελφούς κτίτορας καί επιτρόπους 
καί τό ταχύ ήμερα Κυριακή εις τάς ώρας εννέα έγινε ή πρώτη λειτουρ¬ 

γία καί ^μοιράστηκαν λαμπάδες κοινώς δλωνών των αδελφών. Καί λοι¬ 

πόν επειδή ό Υψηλότατος Ίνπερατόρος μέ προστάζει εις τό προβελέγιον 
όπου χαρίζει τής Εκκλησίας των Ρωμαίων Ανατολικών εις Αιβόρνο εις 
τούς χιλίους έπτακοσίους πενήντα επτά 1757 Ίονλίον 14, οτι ό εφημέριος 
τής αυτής Εκκλησίας νά έχη χρέος νά κράτη ένα βιβλίον, ξεχωριστό, 

προς τό όποιον βιβλίον νά έχη γραμμένους όλους εκείνους όπου θέλουν 
νά βρίσκονται εις τό ριτόν 1 τής αυτής εκκλησίας, διά τούτο, φυλαττοντας 
μέ κάθε ακρίβειαν τήν προσταγήν τού Υψηλότατου Ίνπερατόρου Φραγ¬ 

κίσκου πρώτου, γράφω τό παρόν βιβλίον εξ ιδίας μου χειρός, τό όποιον 
βεβαιώνω: εγώ Μιχαήλ ίερεύς Γιαννακόπουλος ό Κερκυραΐος, πρώτος 

εφημέριος καί κτίτωρ τής παρούσης Εκκλησίας 'Αγίας Τριάδος.» 3. 

Πόθεν έξηρτάτο έκκλησιαστικώς ό οίκοδομηθείς ναός δεν γνωρίζο- 

μεν έπαρκώς. Τήν κ' Νοεμβρίου ςιψξα' (1761) ό Αλεξάνδρειάς Ματθαίος, 

μαθών τά τής ίδρύσεως τής Εκκλησίας, αποστέλλει προτρεπτικόν γράμ¬ 

μα: «χαίρομεν ούν καί εύφραινόμεθα επί τών ύμΐν θείφ ζήλφ, καί πα- 

ρ τκαλούμεν υμάς στέκειν αεί εδραίους επί τη όρθοδόξφ ήμών πίστει καί 
μή έκκλίνειν ούτε στέργειν τι πλέον ών περιελάβετε, ϊνα έν μέσφ απεί¬ 

ρων ετεροδόξων διαλάμπη ή ορθόδοξος ήμών πίστις» 5. Ό δέ μετά ταΰτα 
πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Κυπριανός συχνά αλληλογραφεί μέ τήν Κοινό¬ 

τητα, ζητεί συνδρομήν, υποδεικνύει τούς εφημερίους, συνιστα την χειρ ο- 

τονίαν ίεροδιακόνου εις ιερομόναχον, πιθανώς δέ καί μνημονεύεται υπό 
τών έν Λιβόρνφ έφημερευόντων ιερομόναχων τού κλίματος του. Την 4 

Ιουνίου 1826 τουλάχιστον Ιερόθεος ό Αλεξάνδρειάς, άγγέλλων τήν ^εκλο¬ 

γήν του εις τον θρόνον εκείνον, παραγγέλλει νά μνημονεύηται τό όνομα 

ι Κ.ίΙο, ρίτον καί ριτόν, ό ρυθμός, διότι οι. λατΐνοι θέλουν νά διακρίνουν 

λειτουργικόν ρυθμόν μόνον ανατολικόν απο τοΰ δυτικού και ούχι δόγμα. 

3 Κώδιξ αρχείου Έκκλ. Λιβόρνου. Μεταγενέστερα χειρ διέγραφε τάς λέξεις 

έγκαινιασμότ. κτίτωρ, κτιτόρων, μή άναγνιορίζουσα τοιαύτας ονομασίας εις τον 

εφημέριον, ό όποιος, σημειωθείτω τήν 11/12 Φεβρουάριου 1762 αντικαθίσταται διά 

τοΰ εκλεγόμενου Σεραφείμ ίερομονάχου βατοπεδηνοϋ, πελοποννησίου. Μεταγράφε¬ 

ται ώς καί πάντα τά έγγραφα καί έξ εγγράφων άποσπασματατα τά χρησιμοποι- 

ούμενα έν τη παρούση μελέτη. 

3 Λ, 14, 
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του, διεκτραγφδεί τό κατάντημα τού θρόνου καί ζητεί βοήθειαν. Επειδή 
δέ μέχρι τής 5 Μαΐου 1828 δεν είχε τύχει άπαντήσεως, γράφει πάλιν, ότι 
«άναβάντες κατά τά τέλη Ιουλίου εις Αίγυπτον, εύρομεν έν τοΐς ΓΙα- 

τριαρχικοϊς κώδιξι τό περικλειόμενον γράμμα τοΰ ίσου τού έν τοΐς ύμε- 

τέροις τής Πέρας Εκκλησίας κώδιξι, ήδη τον εξηκοστόν πέμπτον άρχύ- 

μενον χρόνον ή τό προς τον αοίδιμον εκείνον καί άγιώτατον Πατριάρχην 
Αλεξάνδρειάς κύριον Ματθαίον αύτόθεν σταλέν, άνάμνησίν τινα ποιού¬ 

μενοι ύμΐν περί τών καθηκόντων υμών καί ήμών, ώς χρέος άμφοτέροις» 3. 

Έκ πρακτικού δέ τών δεκαέξ τής 29]9 Όκτωβρίου 1775 συνταχθέν- 

τος, γνωρίζομεν ο τι, κατά προηγουμενην άπόφασιν, έστέλλοντο έτησίως 
πενεήκοντα γρόσια εις τό Πατριαρχείο ν Αλεξάνδρειάς. Δέκα έ'τη όμως 
μετά ταΰτα οι δεκαέξ άρνούνται νά δώσουν εις τό αυτό Πατριαρχεΐον 
αϊτηθεΐσαν ελεημοσύνην, διά νά μή γεννηθή εκ τούτου δικαίωμα3. 

Έκ τού μνημονευθέντος έγγραφου τοΰ ΓΙατριάρχου Ιεροθέου θά 
συνεπέραινέ τις ότι υπήρχε τοιαύτη επιταγή, άν μή οι κανονισμοί τής 
Κοινότητος—ώς θά ίδωμεν περαιτέρω —δέν τήν άπέκλειον εμμέσως, καί 
άν έ'λειπον αποδείξεις τής προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην οφείλομε- 

νης υποταγής. 

Επειδή ή αύτοκράτειρα Αικατερίνη τής Ρωσίας, άμα μαθούσα τήν 
ί'δρυσιν τής Εκκλησίας, επεμψεν εις αυτήν πλήθος πολυτίμων αφιερωμά¬ 

των 4, ό εφημέριος τής 'Αγίας Τριάδος, προς ίκανοποίησιν τών έν Λιβόρνφ 
Σλάβων, έλειτούργει κατά τό ρωσικόν τυπικόν, πράγμα οπερ ήγειρε παρά¬ 

πονα. Τήν 26 Σεπτεμβρίου 1765 έρωτάται λοιπόν ό Οικουμενικός Πα¬ 

τριάρχης εάν έπιτρέπεται νά λειτουργή ό εφημέριος κατά τρόπον ρωσι¬ 

κόν, δίδεται δ5 ή ύπόσχεσις, ότι εις περίπτωσιν αποφατικής άπαντήσεως, 

θά διετάσσετο ή επαναφορά τής ελληνικής τάξεως5. Μολονότι ή άπάντη- 

σις δέν διεσώθη, φαίνεται ότι ήτο υπέρ τού ελληνικού τυπικού, όπερ καί 
έκτοτε έφηρμόζετο. 

Αλλά καί ότε ή Κοινότης απέλυσε τής θέσεως τού εφημερίου τον 
Γρηγόριον Ξένον, διά νά προσλάβη (10 Ιανουάριου 1767) τον έξ ’Άρτης 

1 Δηλονότι 1763. 

2 Γενικά Αρχεία τοϋ Κράτους, Συλλογή Ζερλέντη φ. 175. 

3 Β&ΐΐοΐδζίοηΐ [=Κώδιξ Πρακτικών Κοινότητος Λιβόρνου 1775—1816], σ. 

14, 35. 

1 Βλέπε τό ύπ’ άριθ. 3 δημοσιευόμενον έγγραφον. Ό ρωσικός ζήλος έν προ- 

κειμένφ δείκνυται καί έκ τής κάτωθι είδήσεως. Τφ 1786, διαταγή τής Ρωσικής 

Κυβερνήσεως, έδωρήθησαν εις τήν Εκκλησίαν όλα τά σκεύη καί άμφια τής έν 

Πόρτφ Μαόν τής Ισπανίας (Βαλεαρίδες) πρώην “Ορθοδόξου Ανατολικής Έκκλη" 

σίας ! (άρχ. Κοιν. Λιβόρνου). 

Ό Λ, 33, 
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:Ά 

9'Ανθιμον Παπαδόπουλον διά δυο έτη1, καί έγεννήθησαν σκάνδαλα, προς 
τον Οικουμενικόν Θρόνον άνηνέχθη ή Κοινότης, βεβαιοΰσα, δτι υπέγρα¬ 

ψε συστατικά απολυτήρια εις τον Ξένον, δχι διά νά βεβαιοόσχι την αλή¬ 

θειαν, αλλά διά νά απαλλαγή αυτού (8 Αύγουστου 1768)2. Σημειωτέον 
οτι καί άλλα «σκάνδαλα εκκλησιαστικά» έτάραξαν την Εκκλησίαν τού 
Λιβάρνου καί προύκάλεσαν έπέμβασιν τού ΙΙατριάρχου Ιεροσολύμων! 

____ "Απαντα δ’ ώφείλοντο εις 
την προθυμίαν μεθ’ ής διά¬ 

φοροι καλόγηροι μεταβαί- 

νοντες εκεί ήθελον νά προσ- 

κολληθούν εις την Κοινότη¬ 

τα καί ν* αποζούν εξ αυτής, 

είτε ώς εφημέριοι εΐτε ως 
έξαρχοι τού Παναγίου Τά¬ 

φου. (Είκ. δ). 

Γ'. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 

Ή ευημερία των έν Λι- 

βόρνφ Ελλήνων προσείλκυ- 

σεν εις την έλευθέραν πόλιν 

καί άλλους ομοεθνείς, εκ τε 
των άλλων ελληνικών κοινο¬ 

τήτων τού έξοκερικοϋ καί 
των ελληνικών έπαρχιίον. 
Πρόδηλος; λοιπόν ήτο ή α¬ 

νάγκη νά διοργανωθή καλύ¬ 

τερον εις σώμα, εχον νομι¬ 

κήν ύπόστασιν, υποχρεώσεις, 

: .ί | 

Ε’κ. 3. Ή Ελληνική εκκλησία τοϋ 

Λιβόρνου «Αγία Τριάς» (1989). 

δικαιώματα καί ασκούν εξουσίαν υπεύθυνον. 
*Ως υπόδειγμα διά τό υπό σύστασιν σώμα έλήφθησαν τά των άλλων 

κα1 τού ήμετέρου έθνους εκεί ή αλλού λειτουργοΰντα, και δή ή ;Κοι- 

ιτότης τής Ένετίας. Πράγματι οί εκεί εγκατεστημένοι "Ελληνες την 29 

Νοεμβρίου 1626 άπεφάσισαν την υπέρ τής Κοινότητάς των επιβολήν 
δασμού επί τών έξ ανατολής εμπορευμάτων, δσα ήρχοντο δια λογαρια¬ 

σμόν των έν Ένετίςι Ελλήνων εμπόρων καί τήν έκ τής εισφοράς ταύτης 
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συντήρηση* Ελληνικού Κολλεγίου Α. Εϊδομεν δτι καί οί έν Λιβόρνιο "Ελ¬ 

ληνες, καί καθ' ον χρόνον συνέπραττον μετά τών μελχιτών, εϊσέφερον 
υπέρ τής Εκκλησίας, άναλόγως τού εμπορίου εις δ έπεδίδοντο, καί μετά 
ταΰτα δι’ εισφορών έξεΰρον τά προς οικοδομήν τού ναού τής Αγίας Τριά- 

δος αναγκαία. ’Έδει λοιπόν νά ληφθή φροντίς, δπως, διά τών συστατι¬ 

κών τής Κοινότητος κανονισμών, έπιβληθή ή τοιαύτη εισφορά, εις ποσόν 
δέ τοιούτον, ώστε νά συντηρήται άνέτως ό ναός καί τό ίδρυθησόμενον 

Σχολειον. 

Τήν 11 Δεκεμβρίου 1764 οκτώ έκ τών έν Αιβόρνφ εμπόρων, οί Χρ. 

Μπόνης, Ίωάνης Μπέτζος, Ιωάννης Άργύρη Βρετός, Χριστόδουλος Κω- 

στάκης, Γεώργιος Ίω. Λάμπρου, Ευάγγελος Άδαμόπουλος, Σπυρίδων 
Ζαχαρίου καί Ιωάννης Ζαχαρίου, άμοιβαίως συμβληθέντες, άνέλαβον τήν 
ύποχρέωσιν τής καταβολής υπέρ τής Εκκλησίας ποσοστού εξ ενός τε¬ 

τάρτου έπί τοίς εκατόν (ι/Α °/0) επί τής αξίας τών εμπορευμάτων των, τών 
έξ ανατολής έρχομένων εις Λιβόρνον3. Ή τοιαύτη έγγραφος συμφωνία δέν 
γνωρίζομεν εάν είναι ή πρώτη, άλλ’ εις αυτήν προσχωροιν καί άλλοι 
έμποροι, έπισημοποιούντες τήν προϋπάρχουσαν έγγραφον συμφωνίαν περί 
εισφορών. Ούτω ή συμφωνία διετηρήθη μέχρι τής καίά τό 1775 κυρώ- 

σεως τών Κανονισμών τής Συναδελφόχητος, οτε ή ΰποχρέωσις καθίστα¬ 

ται άλληλένδετος προς τήν ιδιότητα τοϋ μέλους τής Κοινότητος, διά νά 
μή ύπάρξη εις τό εξής απροθυμία. Διότι, έξ επιστολής τού Αλεξάνδρειάς 
Κυπριανού, κατ’ Ιούλιον 1679 γραφείσης, πληροφορούμενα οτι τινές τών 
τής Κοινότητος έδυστρόπουν εις τήν καταβολήν «τού δρίττου» 3 τής Εκ¬ 

κλησίας, ό δέ Πατριάρχης υπενθυμίζει δτι ή ύποχρέωσις εΐναιίερά, αφού 
έξ αυτής θά συντηρηθή καί εύπρεπισθή ό ναός τού Ύψίστου4. "Οτι δ’ 

δμως ή προθυμία έπανήλθεν, άποδεικνύει τό μέν ή εκούσια άνάληψις 
τής ύποχρεώσεως διά τών ψηφισθέντων Κανονισμών (1775) καί μάλιστα 
πλέον εκτεταμένης, τό δέ ή κατά τό επόμενον έτος 1776 προκαταβολή 
ποσών υπό μελών τής Συναδελφότητος έναντι τών εις τό μέλλον αναμε¬ 

νομένων νά προκόψουν Υποχρεώσεων αυτών «από τά δρίττα τής Εκκλη¬ 

σίας», διά τήν οικοδομήν τού Νεκροταφείου. 

Πού έθάπτοντο οί ελληνορθόδοξοι προ τού έτους τούτου, δέν γνω¬ 

ρίζομεν, αλλά φυσικόν είναι νά είχον κοινόν τον τελευταίον ύπνον μετά 
τών ουνιτών. Τό πριύτον ιδιόκτητον καί αποκλειστικόν τής Κοινότητος 

ι Κ Ο) Τ ο ι. Δ. Μέρτζιου, *0 Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός Έλλη- 

νομνήμων, έν Άθήναις 1939, σ. 88. 

2 Λ, 25. 

3 Δρίττον=<ϋπ1:Εο, δικαίωμα. 

Δ Λ, 49. 
ί Λ, 39. 

2 Λ, 46. 
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Νεκροταφεΐον έ'κειτο εξω τής πύλης «Ρογϊ» Οαρϊΐοοίηα», εκεί όπου σή¬ 

μερον «11 Οίδίεηιοπο», καθώς έκ τοϋ σιδηροδρομικοί) στάθμου εισερχό- 

μεθα εις την πόλιν. Δι’ αυτό περί τό 1840 ήναγκάσθησαν ν’ αγοράσουν 
επί τούτιρ χώρον έ'ξωθι τοϋ Λιβόονου, διά νά μεταφέρουν εκεί τούς τά¬ 

φους και τον ναόν των Νεκροταφείου των. Τό πρώτον λοιπόν κοιμητη¬ 

ρίου των ορθοδόξων δεν σώζεται πλέον, επί τοϋ χώρου δ’ δν κατελάμ- 

βανεν υπάρχουν τώρα διάφοροι οίκοδομαί. Δημοσιεύω περαιτέρω δύο εμ¬ 

μέτρους έπιγραφάς τοϋ 1778, ποιηθείσας, προφανώς συναγωνιστικώς, καί 

Είκ. 4. Τδ σημερινόν νεκροταφεΐον της “Ελληνικής Κοινότητας 

τοΰ Λιβόονου. (Ναός καί τάφοι.) 

έγκριθείσας άμφοτέρας- αΐ επιγραφαί αυτοί δεικνύουν καί τό έτος καθ’ ο 

έτελείωσεν ή παρασκευή τοϋ κοιμητηρίου. (Είκ. 4). ... . 
Τό δεύτερον Νεκροταφεΐον σψζεται καί σήμερον, και μολονότι πολ¬ 

λοί τάφοι είναι πλέον έγκαταλελειμμένοι, ή γενική κατάστασις εις την 
οποίαν τό εΰρον τον Μαίον τού 193!» ήτο λίαν καλή. Κεϊται εις την οδον 
Μογοο ΜαιΙτιιαοί, παραπλεϋρως τοϋ διά τούς Όλλανδογερμανους προτε- 

στάντας προορισμένου· έχει δ’ ίδιον ναόν καί πολλούς περικαλλείς μαρ¬ 

μάρινους τάφους. (Είκ. δ καί 6). > , 
' Τό ζήτημα τοϋ Νεκροταφείου έχει άμεσον σχέσιν με την συστασιν 

τής Κοινότητος. Γνωσταί είναι αί δυσκολίαι τάς οποίας από τοϋ 1 

συνήντων οί Ιν Ένετίρ ελληνορθόδοξοι, προκειμένου νά ψάλουν τους 
οικείους των τούς νεκρούς παρελάμβανον οί λατΐνοι, οί όποιοι, άφου ανε- 

γίνωσκον τάς νεκρώσιμους εΐχάς εις λατινικάς εκκλησίας, παρητουν το 

φέρετρον εις τον ναόν τοϋ Αγίου Γεωργίου, εάν δεν είσήρχοντο και εν 

Ναοί καί -θεσμοί τ-ης Ελληνικής Κοινότητος τοϋ Λιβόρνον. 95 

αύτφ διό νά τό ψάλουν ! Οί δέ ορθόδοξοι ιερείς δεν εΐχον δικαίωμα νά 
συνοδεύουν δημοσία τούς νεκρούς1. 

Φαίνεται δτι εν τινι μέτρο; ανάλογα συνέβαινον καί εις τό Λιβόρνον 
μέχρι τής Γαλλικής κατοχής (1799), δτε τά μέτρα ταΰτα κατηργήθησαν 
υπό των δημοκρατικών Γάλλων, χωρίς καί νά τεθούν έκ νέου έν ίσχϋϊ 
μετά την άποχώρησίν των (1815). Άλλα καί την 30ην Ιουλίου 1806 απα¬ 

σχολεί τούς δεκαέξ τό ζήτημα τής ταφής των νεκρών2. 

Βέβαιον είναι δτι εις τό Λιβόρνον οί ορθόδοξοι ύπεχρεοϋντο νά έξα~ 

γάγουν νύκτιορ καί άνευ εκκλησιαστικής πομπής τούς νεκρούς το)ν έκ των 

Είκ. 5. Τό Ελληνικόν νεκροταφεΐον Λιβόρνον. 

(Φαίνεται 6 τάφος τής Αγγελικής Πάλλη.) 

κατοικιών των καί ούτω νά τούς συνοδεύουν, υπό τούς χλευασμούς των 
λατίνων, εις τον τόπον τής έσχάτης άναπάύσειος, ενψ οί ούνίται τής πό- 

λεως εΐχον κάθε δικαίωμα φανερός ιεροπραξίας. 

Κατά τρόπον άνάλογον, προκειμένου νά κοινωνήσουν των άχράντων 
μυστηρίων ασθενείς καί μελλοθάνατοι, οί ορθόδοξοι ιερείς δεν εΐχον τό 
δικαίωμα νά μεταφέρουν την θείαν κοινωνίαν μετά τής καθιερωμένης 
εκκλησιαστικής τάξεως, άλλ’ ήσαν υπόχρεοι ίδιωτικώς νά την μεταφέρουν 
εις τούς οΐκουρούντας πιστούς! Ή διάταξις τού 1860 (άρθρον ι') παρε- 

χώρει εις τον εφημέριον τό δικαίωμα νά ίεροπρακτή κατ’ οίκον, προκειμέ¬ 

νου περί ορθοδόξων, ούχί όμως καί «εις τές κοινές στράτες, διά κάθε 

1 Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, ’Ένθ’ αν. σ. 222 κέξ. 

2 ΒαΙΙοίαζίοηί, σ. 112—116. 
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πρόφασιν και αιτίαν», επέτασσε δέ νά συνοδεύη τά λείψανα ώς «πλους 
πολίτης έξω τοϋ ναοΰ, άπαγορεύούσα την εκκλησιαστικήν πομπήν. Ήμ- 

πόδιζε την σύναψιν μεικτών γάμων άνευ τής άδειας τοΰ Κυβερνήτου τής 
πόλεως (ή οποία θά έδίδετο ώς ευνόητον εις τάς περιπτώσεις εκείνας 
καθ’ άς θ’ άνελαμβάνετο υποχρέωσις ανατροφής τέκνων καθολικών), 

άπηγόρευε την ύπαρξιν εξωτερικών σημείων επί τής εισόδου του ναού, έπι 

τής οδού, δηλωτικών τής εκεί ύπάρξεως τής εκκλησίας! 

Τούς αδίκους αυτούς και ταπεινωτικούς περιορισμούς έθετεν η αρ¬ 

χιεπισκοπή τής Πίσης, είς τήν οποίαν έκκλησιαστικώς υπήγετο τό Λιβόρ- 

νον, κρατούσα δι’ εαυτήν τό εύλογον προστατευτικόν των ουνιτών δικαίω- 

Είκ. 6. Τάφοι εν τφ Έλληνικφ νεκροταφεία» τοΰ Λιβόρνου. 

μα τής άπαγορεΰσεως τυχόν μεταστάσεως τών ηνωμένων προς τούς μή 
ηνωμένους Γραικούς. Δεν ήδύνατο δηλονότι, μετά τήν διακρισιν η οποία 
υπεβλήθη είς άμφοτέρας τάς έκκλησιαστικάς κοινότητας-των ορθοδό¬ 

ξων καί τών ουνιτών—, νά μεταπηδήση τις έκ τής μιας εις την άλλην και 
νά προκαλέση σκάνδαλον. Απεναντίας επεβάλλετο εις τούς ορθοδοςους 
νά καταγράφουν τά μέλη τής Κοινότητάς των είς ίδιον βιβλιον, να υπο¬ 

βάλλουν σχετικούς πίνακας είς τον Κυβερνήτην τής πόλεως και να τηρούν 

βιβλία γάμων, γεννήσεων (βαπτίσεων) καί ταφής, έκ τών οποι,ων να υ 
ναται νά έλεγχέ τό δόγμα *«ί δ ουθμός είς & άνήκον οι εν ΛιβοβνΦ 
Γραικοί. Τό πράγμα βεβαίως δεν δύναται νά ονομασθη ούτε ανεξιθρη- 

σκεία, ούτε έλευθερία άσκήσεως τών θρησκευτικών καθηκόντων της μειο¬ 

νότητας. Ουδέ θά ειχον οί "Ελληνες ναούς καί κατ’ ακολουθίαν διοργα- 

νωσιν, εάν μή ήσαν πλούσιοι και ισχυροί έμποροι, δυν.άμενοι να διαθε¬ 
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σουν οικονομικά μέσα καί νά επιτυγχάνουν δι’ αυτών τάς υποθέσεις 

των. 

Προκειμένου νά επιτύχουν ευνοϊκήν λύσιν τών ζητημάτων τής τα¬ 

φής καί ίεροφορίας, γράφουν, τήν 26 Μαρτ.]6 Απριλίου 1766, προς τόν έν 
Τεργέστη εφημέριον τών ελληνορθόδοξων Δαμασκηνόν "Ομηρον καί 
προς τόν εκεί έγκατεστημενον Νικόλαον Πλασταράν, ζητοϋντες νά πλη- 

ροφορηθοϋν περί τών προνομίων, τά όποια παρεχιόρησεν ή αύτοκράτει- 

ρα πάσης Ουγγαρίας είς τάς εκεί έλληνικάς εκκλησίας διά τήν έλευθέ- 

ραν ταφήν τών νεκρών καί τήν έξοδον τού αγίου άρτου μετά ίεροφορίας, 

προκειμένου νά ζητήσουν έκ Βιέννης τήν παραχώρησιν όμοιων προνομίων Γ 
Τφ δέ 1773 συντάσσουν καί απευθύνουν, δι’ ειδικής πρεσβείας εις τήν 
Φλωρεντίαν, πρωτεύουσαν τού Μεγάλου Δουκάτου τής Τοσκάνης, υπό¬ 

μνημα, διά τού οποίου ζητούν τήν παραχώρησιν δικαιοόματος νά θάπτουν 
μετ’ εκκλησιαστικής πομπής (ΐερέως, προπορευομένου σταυρού μετά λαμ- 

πάδιον), διαρκούσης τής ήμέρας, τούς ορθοδόξους αδελφούς τής Κοινό- 

τητος. 

Δύο έτη μετά ταύτα, οί επίτροποι συντάσσουν Κανονισμούς τής Συν- 

αδελφότητος, τούς οποίους καί υποβάλλουν εις τήν ψήφον τών αδελφών. 

Οί Κανονισμοί ψηφίζονται τήν 12 Φεβρουάριου 1775 καί υποβάλλονται 
είς τόν Κυβερνήτην τοΰ Λιβόρνου 2, ο οποίος, κατόπιν συνεννοήσεως μέ 
τόν λατΐνον αρχιεπίσκοπον Πίσης, είσηγεΐται ριζικήν των τροποποίησιν 
υπό τής έν Βιέννη εξουσίας, καθότι τούς ευρίσκει λίαν ριζοσπαστικούς3. 

Ούτω περικεκομμένοι επανέρχονται είς τήν Κοινότητα, ή οποία, μή ίκανο- 

ποιηθεΐσα έκ τής έπιβαλλομένης τάξεοος, συντάσσει νέαν αϊτησιν προς τάς 
αρμόδιας άρχάς καί επιτυγχάνει επί τέλους έγκρισιν θεσμίων, επί τή βάσει 
τών οποίων μέλλει εις τό εξής. νά διοικηθή, μέ περισσότερα προνόμια, 

διοικητικήν όργάνωσιν ώρισμένην καί οικονομικήν βάσιν σταθεράν4. 

1 Λ, 37. 

3 Λ, 64. 

3 Λ. 62. 

4 Οί Κανονισμοί ούιοι έξεδόθησαν τυποις δίγλωσσοι «ΕοηδΗΐυζίοηί 6 Οαρίΐοΐΐ 

άεΐΐϊ ηοείΓΣΐ ΟόϊεδΕί ετεΐία ίη Εϊνοτπο εοίΤο Γίηνοο&ζΐοηε άεΐΐε. δ&ηίΰδδΐιηε Τπηϊίίΐ— 

Διαταγαί καί Συν'&ήκαι της έν Λιβόρνω Εκκλησίας τών Όρϋοδόξων Ανατολικών 

Γραικών, κτισθείσης παρ’ αυτών επ’ όνόματι τής 'Αγίας Τριάδος. φψοε', Ένετίη- 

οιν, 1775. Παρά Νικολάφ ΓλυκεΙ τφ έξ Τοχαννίνων. Οοπ Ιίεεηζει άβ δαρεηοή». 

40 σ. 28 (Πρβλ. Ε. 1 ? §;γϊ π ά, Βΐ51ίο&χ-3.ρ1ιΪ6 ΗεΙΙέπίςπε . . . . &ιι άϊχΐηιίΐίέαιβ 

δίέείε, II Ρ^τίδ 1928 άριύ. 823.) Άνετυπώύησαν δέ μέ τήν αυτήν επιγραφήν φψοε', 

Λιβόρνω 1775 έν τή τυπογραφίφ Θωμά Μάξι καί Συντρ. άδεια τών Προυχόντων», 

4° σ. 26+2 λ (Εε § τ & η ά, Αύτό-θι, άρ. 822). Είς τήν άνατύπωσιν ταύτην τό έτος 

1775 δεν είναι δηλωτικόν τοΰ χρόνου έκδόσεως άλλα τοΰ χρόνου έπικυρώσεως τών 

7 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. "Ετος ΙΣΤ' 
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Διά τοΰ πρώτου κεφαλαίου, εκ των οκτώ των Κανονισμών, ερρυθμί- 

σθησαν πρώτον μέν τά τής συστάσεως τής Συναδελφότητος, η οποία εκ 
τοά5 ναοΰ ωνομάσθη 'Αγία Τριάς, ειτα δέ τα τής εγγραφής των μελών, 

τά όποια δεν ήδΰναντο νά είναι πάντες οί έν Λιβόρνψ παρεπιδημοΰντες 
"Ελληνες, ως είχον προτείνει οί ενδιαφερόμενοι, αλλά μόνον οί συμπλη- 

ρώσαντες τό δέκατον δγδοον έτος τής ηλικίας των καί διαμονήν εκεί ενός 

έτους. 
Διά του δευτέρου καθιεροΰνται τρεις κατ’ έτος Γενικαί Συνελεύσεις 

τής Κοινότητος, εξ ών ή πρώτη—των Χριστουγέννων (ή οποία έν τή πρά- 

ξει συνήρχετο εντός τοΰ Ιανουάριου ή καί Φεβρουάριου έκαστου έτους) 

•θά εξέλεγε τό διοικητικόν σώμα, άποτελουμενον από τέσσαρας επιτρόπους 
καί δώδεκα ά'λλα μέλη. Ή Συνέλευσις θά ήκουε τά πεπραγμένα τών 16, 

θά ήδυνατο δέ νά έπανεκλέξη, τή προτάσει τών εξερχομενων και δια κα- 

θολικήςΓψηφοφορίας, 12 έξ αυτών, προσθέτουσα πάντοτε τέσσαρας του¬ 

λάχιστον νέους. Ούτως οί επίτροποι δεν έμονιμοποιοΰντο είς τό αξίωμα. 

Διά τοΰ τρίτου κεφαλαίου καθωρίζοντο τά καθήκοντα τοΰ Σώμα¬ 

τος τών Δεκαέξ, οί όποιοι μεταξύ τών άλλων άποφάσειον έξέλεγον τον 
γραμματέα, τούς ιερείς καί τό προσωπικόν τοΰ ναοΰ (τό αυτό Σώμα εξέ¬ 

λεγε καί τον διδάσκαλον μετά ταΰτα). 

Διά τοΰ τετάρτου καθορίζονται τά καθήκοντα τοΰ πλειοψηφήσαν- 

τος επιτρόπου, προέδρου καλούμενου «Κυβερνήτου»1 καί τών τριών συν- 

επιτρόπων του, έκ τών οποίων ό εις ήτο ταμίας, ό άλλος θησαυροφΰλαξ 

καί σκευοφΰλαξ καί ο άλλος επεστατει τάς αναγκας τοΰ ναοΰ. 

Τό πέμπτον καθώριζε τά τοΰ ίερέως πνευματικού καί τοΰ συμβοη- 

θοΰντος καί άναπληροΰντος αύτον ετέρου εφημερίου. Γενική διαταξις ωρι- 

ζεν δτι ό ίερεύς θά συνώδευε τούς νεκρούς κατά τά προδιαγεγραμμένα 
καί επιτρεπόμενα. Οΰτω δεν εμνημονευοντο ρητώς αι απαγορευτικοί δια¬ 

κανονισμών. Γνωρίζομεν δηλαδή όχι ή Κοινότης τήν 24 Μαρτίου 18]0 έπλήρωσε 

λίρας 120 διά τήν έκτύπωσιν 150 άντιτΰίΐων «άΐ ίοχίί ιτε ε πιοζζο ίπ ο&γΙ& &1Γ Ο- 

1 &η(1 β.» είς τον Τοιιι. Μωί (Λ, 214). Ουδέ θά είχε λόγον διπλή έκδοοις των Κανο¬ 

νισμών τφ 1775 έν Λιβόρνφ καί Ενετία, ώς ΰπέθεσεν ό Ε β § τ & η ά, ’Ένθ’ άν. 

σ. 203. ΕΙς τήν Έθν. Βιβλιοθήκην Αθηνών (Λ, 61) έσώθη τό χειρόγραφον τοΰ 

ελληνικού κειμένου «Διαταγαί . . . μεταγ.λωττισθεΐσαι από τό Ιταλικόν πρωτότυπον 

παρά τοΰ Συνάδελφου αυτών Τριαντάφυλλου Κατζαροΰ τοΰ έξ Ίωαννίνων. Έν 

Λιβόρνφ μψοε'». 
Τών Κανονισμών υπάρχει πανομοιότυπος νεωτέρα (εν Ιταλία, λήγοντος τοΰ 

ΙΘ'; αιών.) άνατύπωσις άνευ ένδείξεως τόπου καί χρόνου εκδόσεως (αντίτυπα, ώς 

καί τής β' εκδόσεως Λ, Παραλιπόμενα). , 

1 ”Η γοβερναδόρου (^ονεΓη&Ιοτε). 
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τάξεις, άνεβάλλετο δέ ή λΰσις τοΰ ζητήματος τής ίεροφορίας είς εύθετώ- 

τερον χρόνον. 

Τό αυτό κεφάλαιον ορίζει ποια βιβλία ώφειλε νά κρατή ό ίε¬ 

ρεύς (μελών, γάμον, βαπτίσεων, κηδειών)* ακόμη τά τής αμοιβής του, 
τών υποχρεώσεων του, τών εκτάκτων δικαιωμάτων του εκ δίσκων, αγια¬ 

σμών κλπ. Ό εφημέριος δεν άπετέλει μέλος τής αδελφότητος, δέν έπρεπε 
δέ ν’ αναμειγνύεται είς τά κατ’ αυτήν. Διάταξις άπηγόρευε καί ήκΰρου 
τυχόν υπέρ τοΰ ίερέως άμεσα ή έμμεσα κληροδοτήματα ύπ’ αύτοΰ προ- 

κληθέντα. 

Τό εκτον κεφάλαιον προέβλεπε τά περί υπηρέτου, τό όγδοον δέ περί 
τού γραμματέως, διατάττοντα τά τής εκλογής, καθηκόντων, μισθοδοσίας 
κλπ. τών υπαλλήλων τούτων. Ό γραμματεύς ΰπεχρεοΰτο ν’ άντιγράψη τά 
μέχρι τοΰ 1775 κακώς τηρηθέντα βιβλία, έτέλει δέ καί χρέη λογιστοΰ. 

Τά τής είσπράξεως τών εσόδων όμως άνέθετεν είς άλλο πρόσωπον, έκ 
τών εντοπίων, ή Κοινότης. 

Τό έβδομον τέλος καθώριζε τά οικονομικά τής Κοινότητος, τήν φορο¬ 

λογίαν επί τών εμπορευμάτων, τον τρόπον είσπράξεώς της, τά τής διαφυ- 

λάξεως καί διαθέσεως. Ό έλεγχος τών έξ Ανατολής Εμπορευμάτων θά 
ένηργειτο έπί τή βάσει καταστάσεως τοΰ τελωνείου, τήν οποίαν θά έλάμ- 

βανεν έκεΐθεν ό γραμματεύς τής Κοινότητος. Τά έμπορεύματ’ αυτά θά 

έπεβαρύνοντο διά τοΰ 1/4 °/0, ένφ τά διά τήν Ανατολήν προοριζόμενα 
διά τοΰ 1/8 °/0. Ή τοιαύτη φορολογική εισφορά εΐχεν άποφασισθή, λέ¬ 

γουν, από τοΰ 1764! Έπεβάλλοντο τέλος είσφοραί κατά τεμάχιον έπί τών 
διαμετακομιζόμενων εμπορευμάτων κ. ά. καί έτησία εισφορά ενός τσεκι- 

νίου δι’ έκαστον πλοίον, πλοιαρχούμενον υπό ελληνορθόδοξου ναυτικοΰ. 

Ιδιαιτέρας μνείας άξιαι είναι δύο διατάξεις τών Κανονισμών. Ή 
πρώτη αποκλείει από τήν διοίκησιν τής Συναδελφότητος τούς προσελθόν- 

τας είς μεικτόν γάμον* δέχεται δηλαδή αυτούς ώς μέλη τής Κοινότητος, 

άλλ’ ού'τε τό έκλέγεσθαι είς τήν διοίκησιν αυτής αναγνωρίζει, ούτε τό 
έκλέγειν. Ή τοιαύτη διάταξις, έξασφαλίζουσα από απώτερους κινδύνους 
έξιταλισμοΰ καί θρησκευτικής διαφοροποιήσεοις τήν Ελληνικήν Κοινό¬ 

τητα, άνέτρεπεν υπέρ τών ορθοδόξων τάς διατάξεις τοΰ 1760. Δι’ αυτό 
δέν έκυρώθη είμή κατόπιν ιδιαιτέρας επιμονής τών διοικούντων τήν Συν- 

αδελφότητα. 

Ή δεύτερα άπηγόρευεν είς τούς έφημερίους τήν μετά τών όμοδόξων 
αρχιερέων αλληλογραφίαν, άνευ ειδικής έγκρίσεως τοΰ σώματος τών δε- 

καέξ. Ή περίεργος αύτη διάταξις έξησφάλιζε τήν Συναδελφότητα από 
τήν έν άγνοία έαυτής υπαγωγήν είς εκκλησιαστικήν εξουσίαν ξένην προς 
τήν Κοινότητα, έχουσαν έπιδιοόξεις άλλοίας τών ίδικών των καί ύποκει- 

μένην εις πολιτικός ή εκκλησιαστικός έπιρροάς ανεπιθύμητους. Καί αί 
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δυο διατάξεις ήσαν έμμεσοι άλλ’ ισχυροί φραγμοί προς την επιβολήν επί 
τής ολιγάριθμου Κοινότητος τής ούνίας καί τής λατινικής Εκκλησίας^ η 
Κοινό της δεν ύπεχρεοΰτο ν’ άκολουθήση ένωτικάς διαθέσεις ή ένεργείας 
ορθοδόξου άρχιερέως εν Ίταλίςι, Αύστρουγγαρία ή καί τή Αφρική άρχι- 

ερατεΰοντος. ^ ν ν 
Έκ τής μελέτης, πράγματι, των πρακτικών, έπείσθημεν δτι πολλά έτη 

μετά ταϋτα ουδείς εγένετο δεκτός, εάν μή ήτο καί ° ’^ιος καί ή σύζυγος 
ορθόδοξος, άνέτρεφε δέ καί τέκνα ορθόδοξα· χάριν δε τής διατηρήσεως 
τής τοιαύτης όμοιογενείας, έπετράπησαν κατ’ οικονομίαν γάμοι, άποφάσει 
των δεκαέξ καί άνευ επισκοπικής συγκαταθέσεως!, καί μεταξύ πρώτων 
έξαδέλφων κατιόντων τοΰ αυτού προγόνου! Άλλ’ ή έλάττωσις τού αριθ¬ 

μού των εν Λιβόρνψ Ελλήνων καί άλλοι λόγοι έπέφερον μεικτούς γάμους 
και ούτω σήμερον έ'χομεν απογόνους ελληνορθόδοξων λατίνους τό δόγμα 

καί Ιταλούς την υπηκοότητα καί τήν συνείδησιν. 

Δ'· ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 

1. Άρι&μοϊ ζώντων και νεκρών. 

Τό βιβλίον των άποβιωτηρίων πράξεων επιγράφεται: 

«Εις δόξαν τής ζφοποιοϋ καί αδιαιρέτου Τριάδος. Βίβλος εν ή περι- 

γράφονται οι κεκοιμημένοι έν Κφ ευσεβείς καί ορθόδοξοι χριστιανοί^ 

άδελφοί τής έν τούτη τή πόλει τής Λιβόρνου νεωστί οίκοδομηθείσης εκ¬ 

κλησίας επ’ δνόματι τής ζφοποιού Τριάδος. Τής φρονούσης τά^όρθά καί 
άγια δόγματα τής αγίας τοΰ Χριστού καθολικής καί άποστολικής Εκκλη¬ 

σίας, τής έν Κωνσταντινουπόλει 'Η οποία βίβλος οφείλει μετά ακρίβειας 
γράφεσθαι παρά των κατά καιρόν έφημερίων τής ρηθείσης αγίας εκκλη¬ 

σίας κατά τήν δοθεΐσαν προσταγήν, παρά τού γαληνότατου παντοκράτο- 

ρος Φραγκίσκου προοτου καί μεγάλου τής Τοσκάνης δουκός κατά τό έτος 
φψεον ήτις μετά των άλλων κατεστρώθη έν τή άρχή τής πρώτης βίβλου, 

έν ή γράφονται οί αδελφοί, 1760 εν τφ Λιβόρνφ.» 

^ Κατ’ αυτό οί ταφέντες έν Λιβόρνφ ορθόδοξοι από τού 1760 μέχρι 
τέλους τού 1800 ανέρχονται εις 125, οί ταφέντες κατά τον παρελθόντα 
αιώνα είναι 720, καί οί από τού 1901—Μαΐου 1969 49, έχουν δηλονότι 
ταφή από τού 1760 μέχρι τού 1939 εις τό Λιβόρνον ορθόδοξοι 994, έξ ών 

οί υπέρ τούς όκτακοσίους Έλληνες! Μεταξύ αυτών σημειώ Χ: 

ι Τάς περί Παναγ. Πάλλη και τής ποιητρίας ϋυγατρός του Αγγελικής εί 
δήσεις δημοσιεύω εις πραγματείαν περί τής «νεωτέρας Σαπφούς». 

Ναοί και Φεσμοί τής Ελληνικής Κοινότητος τοΰ Λιβόρνου. 101 

<1816 Μαρτίου 23]4. άνεπαύθη έν Κυρίω ό ιεροδιδάσκαλος Γρηγό- 

ριος αρχιμανδρίτης, ΓΙαλιουρίτης Ίωαννίτης, καί έτάφη έν τφ κοινφ κοι· 

μητηρίφ τού Γένους παρ’ εμού Ιωακείμ ίερομονάχου Βαλαμόντε εφημε¬ 
ρίου, ών χρονών 38.» 

«1819 Νοεμβρίου 16 άνεπαύθη έν Κυρίφ 6 Ζαχαρίας διδάσκαλος 
τοΰ Ελληνικού Μουσείου τού Γένους, καί εθάπτη εις τό κοινόν κοιμη- 

τήριον τοΰ Γένους παρ’ ημών Ιωακείμ καί Δημητρίου των έφημερίων.» 

«1825 Ιούλιον 19. ’Ετάφη Σπυρίδων επίσκοπος άγιος Τριμηθοΰντος. 

«1828 Αύγουστου 31. Προς Κύριον έξεδήμησεν δ Πανιερώτατος 
Ιγνάτιος, πάλαι μέν’Άρτης Μητροπολίτης, είτα Ουγγροβλαχίας, καί εις 
τάς δύο Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή έτάφη έμπροσθεν τής βασιλικής θυ- 

ρός τής εκκλησίας παρ’ ημών Ιωακείμ Βαλαμόντε καί Ευγενίου Καΐρη 
των έφημερίων.» 

Σημειωτεον ότι ή διάταξις τής τηρήσεως βιβλίου εγγραφής μελών τής 
Κοινότητος δεν έτηρήθη είμή τά πρώτα έτη καί άνευ τάξεως* φαίνε¬ 

ται όμως οτι συνετάσσετο έκάστοτε πίναξ καί άπεστέλλετο εις τον Κυ¬ 

βερνήτην τοΰ Λιβόρνου. Κατ’ αναφοράν τού ίερέως πρός τον Κυβερνήτην 
τού Λιβόρνου, τήν 5 Μαρτίου 1810 ύπήρχον έκεΐ 154 πρόσωπα Έλληνες 
ορθόδοξοι, έκ των οποίων 110 άνδρες καί 44 γυναίκες-τήν αναφοράν δέ 
συνοδεύει πίναξ1. Έκ πίνακος τού 1820 «Νοπιί 6 ρτοίοδδίοηί άϊ Οτεοί 
άϊ Κίΐο Οποηίαίε πΐΐα&ίπιοηΐο δίαόίΐίίΐ ίη Εΐνοτηο», γνωοίζομεν τά ονό¬ 

ματα καί τάς διευθύνσεις 71 Ελλήνων3. 

2. Νοσοκομεΐον τής 'Ελληνικής Κοινότητος. 

Εκ των δυο, ευθύς κατωτέρω, παρατιθέμενων άποσπασμάτων φαίνε¬ 

ται δτι ή Κοινότης έμερίμνα διά τήν περίθαλψιν τών ασθενών μελών της 
καί τών ομοεθνών δτι ή περίθαλψις αύτη ήτο αναγκαία είναι εύνόητον 

αφού τά πολλά τών μελών δεν ειχον οικογένειας (ναυτικοί, ΰπαλληλοι 
κλπ.). Πρός τούτο διέθετε ίδιον οίκημα καθό>ς καί δωμάτιον εις τό πλη- 

σιόχωρον τότε Νοσοκομεΐον τοΰ 4 Αγίου Αντωνίου 3. Διά τής πρώτης άπο- 

φάσεως ψηφίζεται ή διατήρησις ενός δωματίου εις τό έν λόγφ νοσοκο¬ 

μεΐον, διά τής δευτέρας δ’ άποφασίζεται ή κατεδάφισις τού κτηρίου τού 
κοινοτικού νοσοκομείου, έφ’ οσον ή Συναδελφότης ήδύνατο, δι’ ετήσιας 
προς τό Νοσοκομεΐον τού Άγιου Αντωνίου χορηγίας, νά έχη έν αύτώ 

1 Τοιοΰτους πίνακας δεν ήδυνήύημεν νά εΰρωμεν ούδ’ είς τό άρχεΐον τοΰ 
Λιβόρνου. 

2 Λ, 306. Γυναίκες δεν άναφέρονται είς τον πίνακα. 

3 Τοΰ οποίου κατεδαφισθέντος έκτίζετο τό Ρϋΐίΐζζο άεΐ Ορνοπιο (1939), 
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οσον χώρον θέληση διά τούς Έλληνας ασθενείς, χωρίς κίνδυνον θρησ·/.ευ- 

τικοΰ έπηρεασμοΰ τοιν ί. » 
,1113 Μαρτίου 1804 2 ΓΙθ6ς τούίοις οί επίτροποι έκαμαν γνωστόν 

(ωσάν 5*00 μάς είναι αναγκαίος έ'νας χόχος διά όσαιταλιον των άρρω¬ 

στων Ρωμαίων) εΐς τό Άνω σύστημα των δεκαέξ οτι είναι εις τραττατο 
μέ τον ,οπραϊντενδέντε τού βαηταλίου τοϋ Σάντ’ Αντωνίου δια να μαε 
δοθιϊ εις τό ίδιον όστιιτάλιον μία κάμαρα ξεχωριστή εις την οποίαν να 
«μπορούν νά σταθούν οί άρρωστημένοι Ρωμαίοι καί νά τρέφωνται και να 
κουράρονται από τό ίδιον όσπιτάλιον καί τό Γένος μας να πληρωνη τα 
άναγκαϊα έξοδα. "Οθεν άποφασίσθηκεν όμοφώνως να έχουν την αδειαν 
οί επίτροποι νά τραττάρουν ένα τοιοΰτον, φθάνει τιμή και συμφωνηθμ 

ό τόπος νά γένη πέρ δεκρέτο τού Γοβέρνου3». > , 
«16]28 Ίανοναοίον 1808. Ώμιλήθηκαν προς τούτοις δια το ιδικον μας 

λεγόμενον όσπιτάλιον, πώς συντρέχει νά χαλαστή και νά γένη μικρά «σπί¬ 

τια διά ένοικίασμα άσάν δπού ήμπορεΐ τό Γένος να λαβή εναν αρκετόν 
τόπον μέσα εις τό κοινόν όσπιτχίλιον τής Λιβόρνο (πληρώνοντας ενα ετή¬ 

σιον λιβέλλο) διά νά χρησιμεύση δια τους αρρώστους του I ενους μας 
πτωχούς, οπού κατά καιρούς ήθελε εΰρεθώσιν, ελεύθερον απο κάθε εμ¬ 

πόδιων διά τά τής θρησκείας μας καί καθ’ έξης, καί προβάλλοντας το ο 
κυρ Γοβερνατόρος εις τό σώμα τών δεκαέξ. κοινή γνώμη ευρεθηκεν εύλο¬ 

γον καί άποφασίσθηκεν, ότι νά ήθελε φροντίσουσι οι κύριοι Αλέξανδρος 
Πατρινός καί Δημήτριος Κονταξής διά νά αποτελόσουν ενα τοιοΰτον 

πράγμα 4». 

3. 01 Γάλλοι και ή Κοινότης. ’Άλλαι είδήοείς. 

Ή εύηιιερία τής Κοινότητος δεν ήτο αδιάλειπτος. Και προ τής Ελ- 

ληνικής Έπαναστάσεως, ή όποια την έλύγισεν οίκονομι-ώς, λογφ της 
παραλύσεως τοΐ μετά τής Ανατολής έμπορίου. ή Γαλλική ^ Γπαναστα· 

σις καί ή παρεπομένη ναπολεόντειος έξόρμησις έστοιχισεν εις ^ την Κοι¬ 

νότητα Οί "Ελληνες εθεωροΰντο καί ήσαν υπήκοοι Όθωμανοι, ως εκ του- 

του δέ ηκολούθουν τήν τύχην τών άλλων τής Πόρτας υπηκόων, έφ’ δσον 

ι Καί σήμερον οί καθολικοί διά τών νοσοκόμων, α'ίτινες είναι καλογραιαι, 
επηρεάζουν τούς ^υχορραγοΰντας καί ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς και επιτυγ¬ 

χάνουν πολλάκις όμο?υθγίαν επιστροφής των ! 
2 Αί ίταλ. λέξεις τοϋ εγγράφου ο3ράαΐ6=νοσοκομε'ιον) ΙτεΙίεΙο-συμφωνία, 

80ρΓ3.ίπί6ηάβηί6=έπόπτης, οππ^περιποιοϋμαι, ^«^διαπραγματεύομαι, άβ- 

ΟΓεΙο—διάταγμα, Ηνβΐΐο — φόρος. 

3 ΒιΙΙοΙ&ζίοηΐ, σ. 101. 

4 Αυτόθι, σ. 133, 

Ναοί καί θεσμοί τής Ελληνικής Κοινότητος τοΰ Λιβόρνου. 

αΰτη συνεπλέκετο μέ τούς Γάλλους, άπηλλάσσοντο δμως πολλάκις τών 
βαρών τών εντοπίων, οίον στρατεΰσεως καί εισφορών τοΰτο όμως πολ¬ 

λάκις άπεδείχθη θεωρητικόν μόνον. 

Διά τήν ύπεράσπισιν τής πόλεως εχρειάσθη νά συνεισφέρουν τά αρ¬ 

γυρά των σκεύη. Ιδού τό σχετικόν πρακτικόν: «14]2ό Δεκεμβρίου 1798. 

Ώμίλησεν ό ρηθείς κύρ Θεόδιορος [Πετροκόκκινος] γοβερνατόρος άν τό 
ευρίσκουν εύλογον κατά τό παράδειγμα τών άλλων εκκλησιών, Ιταλών καί 
αλλοεθνών, νά προβάλουν εις τό εδώ γοβέρνον τον αριθμόν καί ζύγη 
τών αργυρών κανδηλ ων, κανδηλερίων καί δίσκων οπού εχει ή Εκκλησία 
μας καί άν τά θέληση τό αυτό Γοβέρνον νά τά δοόσουν καί σκέψεως γενο- 

μένης άπεφάσισε τό παρτίδον τής βαλλοτατζιόνος1 καί έβγήκαν όλες οί 
δώδεκα πάλλες εις τό ναί, δθεν έ'μεινεν άποφασισμένον νά τό ενεργήσουν 
οί ρηθέντες επίτροποι κατά τό δημόσιον μανιφέστρον (δίο) καί αίτησιν 
τής έν Φλωρεντίμ διοικήσεως.» 2 

’Εξ εγγράφου πάλιν τής 30 Σεπτεμβρίου 1799 φαίνεται δτι κατά τήν 
είσοδον τών Γάλλων εις τό Αιβόρνον, τήν 24 Μαρτίου τοΰ Ιδιου έτους 
προς άποζημίωσιν τών κατακτητών έδεσμεύθησαν τά εμπορεύματα τών 
εμπόρων Ελλήνων «πολιτών Όθωμανών» αξίας τριακοσίων όγδοήκοντα 
χιλιάδων λιρών, ή δέ δέσμευσις ήρθη μόνον μετά τήν καταβολήν τών 
17 °/0 επί τοϋ άνοοτέρω ποσοϋ, τοΰ ποσοστού τούτου βαρύναντος κατ’ ανα¬ 

λογίαν τούς κατόχους δ. 

Ιδού τό πρακτικόν, δι’ ού άποφασίζεται νά ζητηθή ή απαλλαγή τών 
Ελλήνων από τήν στράτευσιν τοϋ 1808: «11]23 Ιουλίου 1808. Καί κατά 
πρώτην προβολήν 6 είρημένος κύρ Αλέξανδρος Πατρινός έκαμε γνω¬ 

στήν καί άνέγνωσεν εις τούς επίλοιπους τοΰ συστήματος τών 16 μίαν επι¬ 

στολήν τής Καγκελλαρίας Λιβόρνου προς τό Γένος μας, ή οποία επιστο¬ 

λή αποβλέπει εις τήν κονσκριτζιόνε τών νέων, διωρισμένην παρά τοϋ 
ίμπεριάλου Γοβέρνου, ζητώντας μας έν ταυτφ τό βιβλίον τών βαπτιζομέ- 

ν<ον εις τήν Εκκλησίαν μας καί εις τον ίδιον καιρόν τούς ερώτησεν εάν 
είναι καί τής θελήσεώς των καί εάν τό ευρίσκουν εύλογον νά κάμουν οί 
επίτροποι εις ονομα τοΰ Γένους μίαν αναφοράν προς τον έξοχώτατον 
πρεφέττον τής Λιβόρνου παρακαλώντας τον διά νά εξαίρεση τούς νέους 
από τό Γένος μας από τήν κονσκριτζιόνε, ωσάν δπού δεν είμεθα σούδιτοι 
τοΰ εδώ τόπου» 4. 

1 Της ψηφοφορίας ιό αποτέλεσμα (ίΐ ρατίθο <1β11α ό^ΙΙοίεζίοηβ !) 
2 Β&Ποί&ζϊοηϊ, σ. 69. 

5 Λ, 145. 

4 ΒαΙΙοΙαζίοπΐ, σ. 129. Οοεοπζΐοηβ^στράτευσις, δαάάθο—υπήκοος. Οονρηιο ίιη- 

ρεπ&1β=ή (Γαλλική) Αύτοκρατορ. Κυβέρνησις, 
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Και άλλα έκτακτα βάρη έ^εζοι' τήν Κοινότητα, υπόχρεων νά υπο¬ 

δέχεται καί προ; τούτο νά δαπανά, ότέ μεν τούς μεγάλους τής Τοσκάνης 
Δούκας, τήν άδελφήν τον Ναπολέοντος, ότέ δ’ άλλους επισήμους ξένους, 

ή νά προσφέρη ϋπέρ κοινωφελών σκοπών χρήματα έπί τή γεννήσει τον 
Βασιλέω; τής Ρώμης (άετιδέως) ή (18]30 Μαρτίου 1810) έπειόή «6 ’ίμπε- 

ρατόρο; Μέγας Ναπολέονας ύπανδρεύεται μέ τήν άρχιδούκισσα Μαρία 

Άλοβίζα τής Αυστρίας» νά προσφέρη λίρας 400!1 
«23 Ιανουάριου 1708, παλαιόν.» Δίδεται βοήθεια (ναύλος) εις τον 

Μακάριον ιερομόναχον λαυριώτην «οποί- πηγαίνει διά εφημέριος των εν 

άμοτερδαμ ανατολικών ρωμαίων .» . , , , 
20 Δεκεμβρ. 1803]7 Ιανουάριου 1.804 Δίδεται βοήθεια, συνδρομή εφ 

άπαξ, εις τό έν Χίφ Φιλοσοφικόν τού Γένους Σχολείον γρόσια ^1000 ·’. Η 
τοιαύτη άπόφασις άνταποκρίνεται εις «ϊτησιν της Σχολής τής 27 Ιου¬ 

νίου 1797, έπαναληφθεϊσαν τό 1803 V 

Ε·. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟ! ΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 

Τά τοΰ υπό τής Κοινότητος ίδρυθέντος *Ελληνομονοζιον έχουν έ|ε- 

τασθή, γνωρίζομε ν δέ καί τά ονόματα των διδαξάντων από τον 1805 μέ · 
χρι τοΰ 1837δ. Ιδιαιτέρως έξήρθη ή μορφή τού καί σπουδαιότατου των 
δίδαξαν των Γρηγορίου ΠαλιουρίτουΈσημειώθη μάλιστα καί. ή νπαρξις 

συμφωνητικού μεταξύ τής Κοινότητος καί τού διδασκάλου Παναγιώτου 

Θωμά κατά τό 1775 '. 
’Ήδη έρχομαι ν’ αυξήσω τάς σχετικά; ειδήσεις, διά νά φανή ότι συν¬ 

1 Αυτόθι, π. 144. 

Βαίΐοίαζίοπΐ, σ- 68. 

3 Αυτόθι, ο. 96. 
4 Τά έγγραφα έδημοοιεύΟηοαν υπό Θ ε μ. II. 13 ο λ ι δ ο υ, I ράμματα των 

επιτρόπων τής'έν Χίφ Σχολής πρός τούς έκτροπους ιής έν Λιβύρνψ Ελληνικής 

Εκκλησίας, περ. Χιακά Χρονικά, τεύχος Λ' (1911), σ 110- 115. ^ I « ν α ” 1 ° υ· 

Χιακά καί πρός τήν Χίον σχετικά έγγραφα έκ Λιβόρνου, αυτόθι, Δ' (1919), ο· 

154—105, όπου δημοσιεύεται τό ευχαριστήριον τής Σχολής έκ Χίου 180;> Ιου¬ 

νίου 48. 
5 Περικλής Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η ς, Περί τής έν Λιβόρνφ Ελληνικής Σχο¬ 

λής (1805—1837) περ. Παρνασσός θ' (1885), σ. 323—340 ΙΙρβλ. και Β ο λ ΐ δ η ν, 

"Ενθ* άνωτ. καί Τ ρ ύ φ. Ε. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ μ ν, Ή Παιδεία έπι Τουρκοκρα¬ 

τίας, τόμος δεύτερος, έν ’Λθήναις 1936, σ. 483 486. 

4 ΙΙρβλ. όσα προσέθηκα Ν. Β· Τ ω μ α ύ ά κ η, Ό Άνδρέας Κάλβος από 

Λιβόρνου είς Φλωρεντίαν, Αφιέρωμα εις Κωνσταντίνον Άμαντυν, έν Άθήναις 

1940. σ. 163—196. 

7 Β ο λ ί δ η ς, Χιακά Χρονικά Δ' (1919), σ. 165. 
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εχώς από τοΰ 1775 οί εν Λιβόρνου "Ελληνες έφρόντιζον περί τής μορψοά- 
σεως των τέκνων των. 

«29 Απριλίου 1775 Λιβόρνον. Εμείς οί ποκάτωθεν γεγραμμένοι φα- 

νερώνομεν δτι έσυνφωνήσαμεν μέ τον λογιώτατον σιορ Παναγιιότη Θωμά 
νά σταθή είς τήν εδώ πολιτείαν είς ιό σπίτι τής Εκκλησίας μας ' Αγίας 
Τριάδος δίχως νά πληρώ νη νοίκι ν, τό όποιον σπίτι θέλει δουλεύει διά κα¬ 

τοικίαν του καί διά Σχολεΐον νά παραδίνη μαθήματα τών παιδιών οπού 
τού παραδίνονται τόσον εις τά κοινά γράμματα, όσον καί εις τά Ελληνικά 
ομοίως καί είς λογαριασμόν και διά ανταμοιβήν καί μιστόν τοΰ κόπου του 
υπεικομεστεν νά τού πληρωνωμεν τζεκίνια τού Γράν Δούκα εξήντα δύο 
τον χρόνον άρχινώντας από τήν δύο τήν Σεπτεμβρίου είς τό νά [διδάσκη] 

διά όσον καιρόν είναι ευχαριστημένα τά δύο μέρη, τόσον ό ρηθείς διδά¬ 

σκαλος Οσον και οι πογέγραμμένοι* διορίζεται όμως διά εναν χρόνον ολό¬ 

κληρον η πληρωμη και επειτα καθθ)ς διακρίνουν νά αποφασίσουν είναι 
εις την εξουσίαν τών δύο μερών, καί δια ένδειξιν τής αλήθειας έγινεν τό 
παρόν υπογραμμενον και δοσμενον εις φυλαξιν τών επιτρόπισν τής ρη- 

θείσης εκκλησίας διά σιγουρότητα.» Επειδή δ’ ή Κοινόίτης δεν είχεν ακό¬ 

μη άναγνωρισθή ύπεσχέθησαν άτομικώς νά δώσουν τά χρήματα οί επί¬ 

τροποι, ήτοι ό μέν Θεοδωρής Μπέντζου 18, ό Γεώργιος Κωνστάκης 28, 

ό Ρίζος Δάσκαλος 8, ό Αντώνιος Δήμος 3 καί τά υπόλοιπα ό Νικόλαος 
Δελαμάρας (—ίνης) 1. 

Πόσον χρόνον έδίδαξεν ό Θωμάς ούτος δεν έξακριβοϋται. Μετ’ αυτόν, 

καί προ τού ΓΙαλιουρίτου, ευρίσκω τον Ζακύνθιον ιερομόναχον Ακάκιον 
κατά κόσμον Αναστάσιον Πετρόπουλον, περί τού οποίου καί τών σκαν¬ 

δάλων άτινα έγέννησεν, άναγινώσκω : 

« 11]22 ’Οκτοιβρίου 1791. Έπρόβαλεν [ό Γοβερναδόρος] αν ευρίσκουν 
εύλογον νά κρατήσωσι τον εδώ έλθόντα ίερομχ. Ακάκιος Πετρόπουλος, 

(είς) ζακυνθηνόν διά ένα χρόνον διδάσκαλον εις τά κοινά ελληνικά καί ιτα¬ 

λικά γραμματα, να διδάσκη κοινώς τα εδώ ευρισκόμενα τέκνα τών συνά¬ 

δελφων καί ομοπίστων μας χωρίς νά ζητή εξ αυτών τινα μισθόν καί νά 
συμβοηθή ψάλλοντας καί άναγινώσκοντας είς τήν εδώ εκκλησίαν μας μέ 
μόνον μισθόν του .... πρός τζεκίνια τρία καί ήμισυ φιορεντίνικα τον 
καθέκαστον μήνα, χιορίς τινά δίσκον ή άλλην τινά κανονικήν πληρωμήν 
καί άπερνώντας τό παρτίδον έβγήκαν βάλλες δώδεκα είς τό ναι καί βάλ- 
λες δύο είς τό ούχί.» 2 

«7]18 Αύγούστου 1792. Έπρόβαλεν ό ρηθείς γοβερναδόρος3 4 5 * 7 είς τούς 

1 Λ, 63. 

2 Β&Ποΐ&ζίοπί, σ. 50. 

5 Ό Δημήτριος Κονταξής, κατ' έκεϊνο τό έτος, 
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συνάδελφους τήν ανησυχίαν τού 'Ιερομ,χ, Αναστάσιος Πετςοκουλοϋ και 
■όχι δεν ευχαριστείται μέ τήν κροσδιορισθεϊσαν σουμαν του μηνιαίου 
μισθ-οΰ του" ζητώντας περισσότερα καί σκέψεως γενομενης αν ο αυτός 
είναι χρειαζόμενος είς τήν επχλησίαν μας καί δν είναι εύλογον να τον 
κρατήσουν περισσότερον καιρόν η να τον λιτζεντζιαρουν \ δίδοντας 

τήν άδειαν διά νά φροντίση περί τής κυβερνήσεως του εις άλλο μέρος, 

ϊηνε βαλλοτατζιόν καί έβγήκεν είς βοήθειαν του μια και μονή βαλλα, 

οί δέ λοιπές δώδεκα έναντίον του, οθεν καί έμεινεν άποφασισμενον να 
λιτζεντζιαρισθή, καί νά τοϋ δοθή ή ε’ίδησις διά νά φροντίση εις^&λλο μέ¬ 

ρος διά τήν κυβέρνησίν του, αναχωρώντας από τά όσπίτια της εκκλησίας 

μας όμοΰ μέ τήν μητέρα του.» 1 * 3 , 
Περαιτέρω νεωτέρα σημείωσις διά τής αύτής χειρος. * Ο ανωτέρω 

■Αναστάσιος Πετρόπουλος Ζακυνθιος ύπεκρίθη δτι θέλει νά μεσσευση δια 
Βενετίαν, δθεν τού έπιασαν καλεσσο [=δχημα] οί επίτροπος της εκκλη¬ 

σίας μας διά νά τον πηγαίνη άνέξοδον μέ τήν μητέρα του εις Βενετίαν, 

τοϋ εδόθη καί ικανή βοήθεια επί χεΐρας, αυτός δέ μεσσευοντας άπο εδω 
υπήγεν εις Πίζαν καί έμεινεν εκεί λατινοφρονήσας, τον δε καλεσσιερην 
έστειλεν έδώ μέ γράμμα του δτι τόν ελιτζεντζιάρησε μή θέλοντας να πη¬ 

γαίνη είς Βενετίαν καί έκαμε χρεία οί επίτροποί μας να πληρωσουν του 
καλεσσέρη τό §ν τρίτον τού συμφωνημένου μισθού, ό »ε βηθεις Ανα¬ 

στάσιος καντήντησε τέλος πάντων γενόμενος φράρος να στεκηεδωεις Λι- 

βόρνον καί έστω είς Ινθύμησιν τής κακοφροσύνης του.» 3 

Έκ τών ανωτέρω φαίνεται οτι οί δύο οΰτοι διδάσκαλος εδιδαξαν τα 

στοιχειώδη μαθήματα είς τούς έλληνόπαιδας τοϋ Λιβόρνου ^ 

Άλλ’ ή Κοινότης άπέβλεψεν είς τήν εΰρυτέραν ελληνικήν μορφωσιν 
τών τέκνων της καί προς τοϋτο ίδρυσε τό ΈΙληνομουαεΐον. Δια να■ λει- 

τουργήση δέ τούτο δσον οίόν τε εντελέστερου εξέλεξε καί Ιπιστατην. Ιδού 

αι σχετικά! αποφάσεις κα! ειδήσεις: ν , 
«3115 Φεβρουάριου 1806. Προς τουτοις επροβάλθηκεν να εκλε/^η 

από τό σύστημα τών δεκαέξ έ'νας διά νά είναι επιστάτης και^νά παρα- 

σταθή εΐς τάς του Σχολείου μας χρείας, και νά έχη νά παραστηση εις τον 

1 ΐΛοεηζί&Γβ^άπολΰω. 

3 Β&11οΐ3.ζίοπΐ, σ. 53. 

3 Βαίΐοίαζίοπΐ, σ. 53. , , 
* Τήν 20 Ιανουάριου ] 1 Φεβρουάριου 1803 έζήτησεν ή Κοινοτης της εν Μεσ¬ 

σήνη πατέρα Νεόφυτον ώς διδάσκαλον, άλλ’ οΰτος δεν ήλθε. Την 1]13 

Μαοτίου 1805 άπεφασίσθη νά γραφή είς τόν έν Παρισίοις π α τ ε ρ « «ο Ο¬ 

σιο ν ή νά έλθη αμέσως ώς διδάσκαλος ή νά μή έλθη. Κατόπιν τουτου βξβυρε- 

θη δ Γρ- Παλιουρίτης συσταθείς ύπδ τοΰ Άθ. Ψαλλίδα είς τόν Ζωσιμαν. 

Πρβλ. Βαίΐο^ίοηή σ. 90 κα! 96 και Ζ ε ρ λ έ ν τ η ν, ’Ένθ’ ανωτ. σ, 828 329, 
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καιρόν εις τούς έπιτροπεύοντας τά αναγκαία καί κάθε τι περί τοΰ είρη- 

μένου Σχολείου, καί ωνομάσθησαν τέσσαροι ήτοι .... διά νά μένη ένας 
από αυτούς διά έ'ναν μόνον χρόνον, καί «περασμένης μπαλλοτατζιόνε 

διά τόν κύρ Δημ. Κονταξήν είς τό ναι 10 είς τό ούχί 5 

διά ιόν κύρ Μιχ. Ζωσιμάν είς τό ναι 13 είς τό ούχί 2 εμεινεν έκλε- 
λεγμένος 

διά τόν κύρ Φίλιππον Κωστάκην εις τό ναι 12 είς τό ούχί 3 

διά τόν κύρ Παναγιώτην ΪΙάλλην είς τό ναι 9 είς τό ούχί 6».1 

«19]31 Ίανουαρίου 1807. Προς τουτοις ωμιλήθηκεν διά τόν έπιστά- 

την τοΰ Σχολείου μας καί εκομφερμαρίσθηκεν 9 διά άλλον έναν χρόνον ό 
κύρ Μιχαήλ Ζωσιμάς, δπου έμεινεν πέρσι έκλελεγμένος είς τοιαύτην επι¬ 
στασίαν » 3 

Τήν 15]27 Ίανουαρίου 1810. Μεταξύ τριών ύποψηφίίσν προταθέντοίν 
υπό τοΰ κυβερνήτου τής Κοινότητος Μ. Ροδοκανάκη (οί άλλοι δύο ήσαν 
6 Θωμάς Σπανιολάκης καί 6 Άνδρέας Άργυρόπουλος) έξελέγη ό Παναγι¬ 

ώτης Πάλλης διά ψήφων Π, κατά 1, επιστάτης διά τό 18104. Ήτο δ’ ό 
Πάλλης ούτος μεγαλέμπορος, πατήρ τής ποιητρίας Αγγελικής Πάλλη Βαρ- 

θολομαίη καί μετά τήν ϊδρυσιν τοΰ Έλλην. Βασιλείου Γενικός Πρόξενος 
τής Ελλάδος εκεί. Φαίνεται δ’ οτι έδείκνυε εξαιρετικόν ενδιαφέρον προς 
τά γράμματα καί τήν Σχολήν. «10]22 Φεβρ. 1810. 5Έτι ωμίλησεν ό κύρ 
Παναγιώτης Πάλλης ως επιστάτης τοΰ Σχολείου, δτι είναι χρεία διά τό 
αύτο Σχολεΐον νά καλλωπισθή καί άνοιχθοΰν τά παράθυρα διά περισ¬ 

σότερον φως προς ωφέλειαν τών μαθητών καί τοΰ διδασκάλου, λοιπόν 
τοΰ έδωσαν άδειαν νά έξετάση καί νά κάμη εκείνο πού είναι ωφελιμώ- 

τερον περί τούτου.» 5 

Την 19]3ΐ Ίανουαρίου 1811 επανεκλέγεται ό αυτός διά «νά πρόβλε¬ 

ψη καί μερικά άλλα χρειαζόμενα βιβλία διά τό Σχολεΐον καί τοΰ έδόθη- 

κεν η άδεια νά τό βάλη είς έργον, πλήν νά μή έξοδευθοΰν περιτσότερον 
άπο πέτζες εκατόν»6 * *. Καί έξακολουθητικώς εξελέγετο ό Πάλλης μετά 
ταΰτα. 

Οτι ή Κοινότης άπεφάσισε τήν άνάληψιν τών εξόδων τριών φοιτη¬ 

τών, ύποδεικνυομένων από τάς Σχολάς Χίου, Ίωαννίνων καί Αθηνών, 

1 ΒαΙΙοΙαζίοπί, σ. 110—111. 

3 Οοηίβππ&Γδί^έπιβεβαιοΰσθαι.. ψηφίξεσθαι έκ νέου 

3 Αυτόθι, σ. 120. 

4 Αυτόθι, σ. 139. 

5 Αυτόθι, σ. 141. 

$ Αυτόθι, σ, 149, 
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γνωρίζομεν καί ημείς1 2, βημοσιεύομεν δέ περαιτέρω το κατα το 1816 αυν- 

ταχθέν σχετικον κοακτικόν 'Γό πράγμα άλλωστε ειχεν αγγελθη Μ *.<>- 

μοΐ τού λογίου (1816, σ. 199-204) καί άρμοδίως Γςαρθη. Υπάρχουν 

δμως καί προγενέστεροι αποφάσεις άγνοοΰμεναι. Χ 
Ή πρώτη εξ αϊτών έλήφθη την «29 ΊανουαρΙου 1788 παλαιόν [ενε- 

κοίθη] ό κ Ιωάννης Μιχΰίμης μοραίτης δια νά τού δίδονται τζεκινια 4 

τόν καθέκασταν μήνα εις βοήθειαν είς τδ νά σπουδάζη* εν Πιζη την 
Ιατρικήν8. Έκτος δμως τών μεμονωμένων περιπτώσεων, την 21 Φεβρουά¬ 

ριου 1792 «έκρίθη εύλογον νά γίνη έν σχέδιον περί τού τρόπου είς ™ να 
ερχωνται καί νά μαντενέρωνται από τήν Εκκλησίαν μας εξ νέοι επιτή¬ 

δειοι διά τήν σπουδήν τών επιστημών κλπ.» 3. Τήν 10]21 Απριλίου 1/92 

έλήφθη ή σχετική άπόφασις: «Πρός τοότοις άνεγνώσθη και άλλο παρα¬ 

κινητικόν γράμμα άν ευρεθή εύλογον προς ωφέλειαν καί φωτισμόν των 
εις τόν Λεβάντε ομογενών μας νά ερ-χωνται τρεις νέοι άπο ™ Ιωάννινά 
καί είς από τόν Μορέαν καί εις από τήν Χίον ή Σμύρνην, ειδήμονες της 
ελληνικής διαλέκτου καί νά κάθονται πέντε χρόνους εϊς την εδω Ιΐιζαν 
διά τήν σπουδήν τών επιστημών καί νά δίνονται άπό τήν κασσαν της 
Εκκλησίας μας ένί εκάστφ αυτών άνά πέτζας δέκα, ριάλια οκτώ τον καθ- 

έκαστον μήνα διά τά προς τροφήν καί λοιπά χρειώδη τους και παρα ταυτα 
νά τους δίνονται καί τά έξοδα τού Βώ έρχομοϋ τους καί μετά τους πεντε 
χρόνους τά έξοδα τής έντεΰθεν άναχωρήσεώς των διά τον Λεβαντε με 
συμφωνίαν νά είναι καλών ηθών καί σεμνής πολιτείας με ευφυΐαν ια 
τάς έπιστήμας, έξω από τήν ιατρικήν επιστήμην καί με συστατικά γράμ¬ 

ματα ώς διαλαμβάνει τό ρηθέν παρακινητικόν γράμμα άντιγεγραμμενον 
είς τό ανω ρηθέν βιβλίον φύλλα 167, καί δή βαλλοτατζιονος γενομενης 
εβγήκαν βάλλες δεκατέσσαρες εις τό ναι καί μια εις το ουχι και ακολου 
θως άπεφασίσθη καί έκυρώθη αϊτό τό επαινετόν καί θεαρεστον εργον.» 

Τάιρα δεν γνιοοίζοαεν δλαιν τά ονόματα οσοι ώφεληθησαν της τοιαυ- 

της άποφάσεως. ’Εκ τών Χίων είς ήτο ό Ιωάννης Τσύεπής, δ οποίος 
καί ι’οφέλησε τήν Πατρίδα ό; διδάσκαλος*. Τήν 17)28 Όκτωβριου Π94 

«6 ρηθεϊς γοβερναδόρο: κυρ Κωνστάκης έδηλοποίησε .... τον εδω ερχο¬ 

μόν από Σμύρνης τού νέου πϋρ Σν.βγίον Ίωάννον ΜωραΙτον με σκοπον 
διά νά μάθη τάς έπιστήμας τών νεότερων καί ότι εχει ικανήν προκοπήν 

1 Βολίδης, Χιακά Χρονικά Δ’ (1919), σ. 156-159. 

2 Βπΐΐοίεζίοώ, ο. 40—Πίζα προφέρουν οί άλλοι Ιταλοί και ξένοι την Ρ μ, 

τήν όποιαν άκοΰει τις είς τήν Τοοκάνην μόνον Πίσα. 

5 Αυτόθι, σ. 52. 

4 Αυτόθι, σ. 53. 

5 Β ο λ ί 8 η ς, ’Ένθ’ άνωτ. Λ' (1919), σ. 160 —162, 
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εις την ελληνικήν διάλεκτον» Χ, όμοφώνως δ’ εγένετο δεκτός ώς υπότροφος. 

Τήν 28 Ίανουαρίου 1800 ένεκρίθη «νά πάγη νά σπουδάση είς Πίζαν 
6 Ιεροδιάκονος κυρ *Ιερεμίας», διά ψήφων 10 κατά 43. Αλλά τήν 3 Ιου¬ 

λίου 1803 ή Κοινότης γράφει προς τόν υπότροφον δτι διακόπτει τό ετή¬ 

σιον λόγφ τής σκανδαλώδους του διαγωγής καί τφ συνιστφ ν’ άπέλθη είς 
τήν πατρίδα του εάν δεν θέλη νά ληφθοΰν εναντίον του μέτρα5. 

Τήν 14]26’Απριλίου 1800 ένεκρίθη «ο Κωνσταντίνος 3Ιω Μπαχώμης 

νά σπουδάζη τάς έπιστήμας είς Πίζαν» (15 κατά 1), ένεκρίθη δέ βοήθεια 
διά τόν ήδη σπουδάζοντα έκεΐ πάτερ % Αγάπιον4. 

Γήν 20 Ίανουαρ.]1 Φεβρ. 1808 άπεφασίσθη νά ζητηθή ή τακτοποί- 

ησις τών πιστοποιητικών σπουδής τοΰ Χριστοφόρον Περβάνη «σπουδάζων 
εδώ προ τριών μηνών» 5. 

Τήν 13]25 Ιουνίου 1805 έγκρίνεται ό άρχιμανδρίτης 1 Αρσένιος διά 
νά σπουδάζη είς Πίσαν6. 

Τήν 28 Όκτωβρίου]9 Νοεμβρίου 1805 άποφασίζεται ή διακοπή τών 
επιχορηγήσεων «ωσάν οπού έγινε κόρα Κοινόν Σχολεΐον είς τήν ιδίαν 
Λιβόρνο μέ έ'ξοδα τής Εκκλησίας» και άποφασίζεται νά δοθούν τά έξοδα 
τής επιστροφής είς τούς τότε υποτρόφους 7. Παρά ταυτα, τήν 9]21 Ιουνίου 
1809 προσλαμβάνεται προσωρινός εφημέριος δ πάτερ Διονύσιος Χατζη- 

παπάς ϊερενς, έλθών μέ πρόθεσιν νά σπουδάση είς Πίσαν 8. 

Κατά ταυτα ή κατά τό 1816 έκδοσις νέας άποφάσεως περί τριών 
αυτήν τήν φοράν ύποτρόφο>ν (αντί πέντε) έξ Ίωαννίνιυν, Χίου καί Αθη¬ 

νών, ωφείλετο είς τόν λόγφ τοΰ θανάτου τοΰ Γρηγορίου Παλιουρίτου 
εκπεσμόν τής Σχολής είς γραμματοδιδασκαλεΐον. Έκ τών ωφεληθέντων 
τής άποφάσειος ταυτης ήδυνήθην νά σημειώσω τούς εξής: 

Τήν 13 Μαί'ου 1817 άπεφασίσθη νά γράψουν προς τόν Ούγγροβλα- 

χίας Ιγνάτιον είς Πίσαν, ότι συγκατατίθενται νά δώσουν φλωρία 8 τοΰ 
υίοΰ τοΰ αυτόθι (Ρίεα) κυρίου Χαβρίκια, διά νά σπουδάζη εις τόν τόπον 
τοΰ Αθηναίου υποτρόφου, μή ύποδειχθέντος έτι» 9. 

1 Β3.1Ιοί;3ζίοπί, ο. 58. - 

2 Βαίΐοίαζΐοπί, π. 74. 

3 Λ, 160. 

ά Β^ΙΙοΙαζίοπί, σ. 7δ. 

3 Αυτόθι, ο. 91. 

6 Αυτόθι, σ. 106. 

7 Αυτόθι, σ. 107. 

8 Αυτόθι, σ. 137. Οΰιω διηυκολύνετο ή σπουδή του, τής Πίσης άπεχούσης 20 

μόνον χιλιόμετρα από τοΰ Λιβόρνου ! 

9 Βείΐοί&ζίοηΐ, βιβλίον δεύτερον, σ. 30. 
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Την 9 Αύγουστου 1817 δίδεται εις τον *Αλέξανδρον Γλαράκην ή 

άδεια εκ Πίσης νά μεταβή είς Βεϋμάρ, κατά συμβουλήν του Ούγγροβλα- 

χίας, «δπου τά μαθήματα διδάσκονται μέ περισσοτέραν τάξιν καί μέθο¬ 

δον» 1 *. , 
Την 2 Ιουλίου 181(3 δ Κωνσταντίνος ΓΙαλανίδης [Μπαλάνος], αρχι- 

διδάσκαλός τής πρώτης Σχολής των Ίωαννίνων, συνιστώ προς την έν Λι- 

βόρνφ αδελφότητα τής Ανατολικής Εκκλησίας τον υπό των Ίωαννίνων 
ύποδειχθέντα υπότροφον ! «Γρηγόριος δ Παλανίδης, υιός τού έν Μακα¬ 

ριά τή λήξει γενομενου Δημητρίου ίερέως καί μεγάλου οικονόμου, έγγο- 

νος τοϋ σοφωτάτου καί άειμνήσου Παλάνου άρχιπρεσβυτέρου καί ανεψιός 
μου»3. Ούτος έζήτησε φαίνεται αύξησιν τής υποτροφίας, ήν ή Κοινότης 
ήρνήθη, προθυμοιηθεΐσα δι5 άποφάσεώς της τής 8]20 Οκτωβρίου ^1817 

νά καταβάλη τά έξοδα τής εκ Πίσης είς Ιωάννινα επιστροφής τοϋ Γρ. 

Μπαλάνου 3. 
Την 22 Δεκεμβρίου 1818 ενεκρίθη δ Γεώργιος Χριστοδούλου νά 

σπουδάζη είς Πίσαν φυσικομαθηματικά επί τετραετίαν 4. 

Την* 2 Φεβρουάριου 1821 ειδοποιείται ό έν ΙΙίση σπουδάζων Σω¬ 

τήριος Φιλιππίδης δτι την 22 Σεπτεμβρίου τοϋ έτους εκείνου έληγεν ή 
τετραετία των σπουδών του. ΙΙαρομοία είδοποίησις στελλεται είς τον 
προμνημονευθέντα Άλέξ. Γλαράκην (δι’ ον ή τετραετία τής υποτροφίας 
έληγε λήγοντος και τοϋ Μαΐου 182Ο0. Ό I λαράκης εσπουδαζε τότε εις 
Γοτίγγην. Ή είδοποίησις έπανελήφθη διά τον Φιλιππίδην την 16 ’Α¬ 

πριλίου 1821, οτε ούτος εύρίσκετο εις Παβίαν (Ρανία) τής Λομβαρδίας. 

Τέλος την 4 Φεβρουάριου 1822 στελλεται ή τελευταία εξαμηνία είς 
τον έν Βονωνίφ (Βο1θ£πα) Γεώργιον Γραμματάτην, διότι ή Εκκλησία άπε- 

φάσισε την διακοπήν των υποτροφιών 6. Είχεν έπελθει η Ελληνική Επα- 

νάστασις καί ή Κοινότης εφρόντιζε περί των είς τήν Τοσκάνην καταφυ- 

γόντων εκατοντάδων προσφύγων! 

Άλλ’ έκτος τής επισήμου αυτής βοήθειας, παρείχετο καί άλλη ενί¬ 

σχυσες υπό των έν Λιβόρνω Ελλήνων είς πολυαρίθμους έν Πίση φοιτη- 

1 Αυτόθι, σ. 31. 
3 Γεν. Αρχεία τοϋ Κράτους, Συλλογή Ζερλέντη, σ. 175. ΙΙρβλ. καί Δ ι ο ν. 

Α. Ζ α κ υ θ η ν ο €, Κατάλογος τής Συλλογής Περικλεούς Ζερλέντη, ΕΕΒΣ, ΙΓ' 

(1927), σ. 230—304, έν σελ. 288—289- 

3 ΒίίΠοΙακίοπι, βιβλίου δεύτερον, ο. 31. 

* Αυτόθι, σ. 35. 

ϊ> Αυτόθι, σ. 40 

6 Αυτόθι, σ. 55. 

Ναοί καί θεσμοί τής Ελληνικής Κοινότητος τοΰ Λιβόρνου. 111 

τάς ομοεθνείς των1. Είς έξ αυτών, ξήσας κατόπιν ως φοιτητής καί είς 
τούς Παρισίους, έπιστέλλει έκείθεν είς Έρμήν τον Λόγιον3, διηγούμενος 
τάς ελλείψεις τής γαλλικής πρωτευούσης καί ένθυμούμενος τήν ήσυχον 
έν Πίστ] φοιτητικήν ζωήν. Αφού επαινέσει τά εν Έλλάδι ίδρυθέντα σχο¬ 

λεία, λέγει: «Είς τήν πρώτην τάξιν πρέπει νά θέσωμεν τούς έν Λιβόρνφ 

παροικοΰντας ομογενείς. Τούτοι οί φιλόμουσοι "Ελληνες, καίτοι ολιγάριθ¬ 

μοι, άπομεμακρυσμένοι τής Ελλάδος καί άπολαμβάνοντες τά καλά των 
φωτισμένων εθνών, δεν έλησμόνησαν τά προς τό Γένος καθήκοντα των. 

’Όχι μόνον κατέστησαν τήν Εκκλησίαν των μητέρα όλων τών ομογενών 
δυστυχών, καί τήν εύτρέπισαν μέ σχολεΐον καί τήν έντελεστέραν εκκλη¬ 

σιαστικήν πομπήν καί υπηρεσίαν, άλλ’ έξέτειναν καί περαιτέρω τήν φιλο- 

γένειάν των. Συλλογισθέντες δτι προ πάντων έχομεν χρείαν μεγάλην δι¬ 

δασκαλίαν, καί δτι τοιοϋτοι δύσκολα προετοιμάζονται ακόμα είς τον κόλ¬ 

πον τής Ελλάδος, άπεφάσισαν τά αναγκαία έξοδα διά τρεις νέους σπου- 

δαστάς, οί όποιοι νά ένασχοληθούν είς τά φυσικομαθηματικά καί φιλο¬ 

λογικά μαθήματα, καί νά έπιστρέψουν έπειτα κατά χρέος διδάσκαλοι είς 
τά Ιωάννινα, τάς Αθήνας καί τήν Χίον .... Είς δέ τήν ΓΙίσαν είναι τά 
πάντα άναλογοηερα μέ τάς περιστάσεις μας .... Καί οι έν Λιβόρνω ομο¬ 

γενείς έμποροι περιθάλπουν ελληνικώς τούς ομογενείς καί είς διάστημα 
έ'τους ολοκλήρου κανείς τών σπουδαστών δεν έστενοχωρήθη, ενώ ενταύθα 
(είς Παρισίους) είς όλιγά)τερον διάστημα έπαρατήρησα δλον τό εναντίον. 

Εκεί (είς ΙΙίσαν) έ'χομεν τον άγιον καί σεβάσμιον αρχιερέα Ιγνάτιον, 

σύμβουλον, οδηγόν, προστάτην καί πατέρα δλων τών ελληνικών τέκνων, 

καί ή βιβλιοθήκη τού κυρίου Μόστρα είναι κοινή είς δλους τούς ομογε¬ 

νείς ...». 

ΣΤ'. Ε Π I Γ Ρ Α Φ Α I 

1. (Εκκλησία Γραικό-ουνιτική Ύία άβΙΙα Μαάοηιια. 1708) 

ΝΕΩΝ ΤΟΝΔΕ ΔΟΜΗΣΑΝ ΑΓΑΚΛΥΤΟΙ ΥΙΕΣ ΑΧΑΙΩΝ 
ΘΕΙΟΊΌΚΩ ΜΑΡΙΗ ΔΑΠΑΝΙΙΣΙΝ ΙΔΙΑΙΣ ,ΑΧΑ' 

ΠΕΡΙΚΑΛΛΕΣΙ Δ’ ΑΝΕΣΚΕΥΑΣΑΝ ΜΑΡΜΑΡΟΙΣΙ ,ΑΨΗ' 

1 "Ελεγχον τών λαβόντων διδακτορικόν δ-ττλωμα από τοΰ 1789 μέχρι τοϋ 1842 

έν Πίση Ελλήνων, ώς καί πολλών άλλων φοιτητών Ελλήνων μή γενομένων ομιος 

έκεΐ διδακτόρων, κατήρτισα δι' επιμελούς έξετάσεως τών σχετικών πανεπιστημια¬ 

κών αρχείων τής Πίσης, όπου κι’ εγώ ήκροάσθην φιλολόγους καί ιστορικούς κατά 

τό 1938—1939, ελπίζω δ’,ότι θά παρουσιάση σδιος ικανόν ενδιαφέρον έκδιδόμενος. 

3 Διατριβή Ο. Ζ. [Κάλβου Ζακυνθίου;] σταλεϊσα έκ Παρισιού τή α' Μαρ¬ 

τίου 1820, Έρμης ό Λόγιος 1820, σ. 434—448 καί 472—487. 
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2. (Παλαιόν Νεκροταφείου*. 1778) 

Η ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΑΤΡΙΣ ΗΔ’ ΕΠΩΝΥΜΟΣ 
ΤΩΝ ΕΞ ΕΩΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τ’ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ 

ΓΡΑΙΚΩΝ ΑΜΙΚΤΩΝ ΤΑΙΣΤΚ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ 
ΚΕΚΤΗΤΑΙ ΤΟΝΔΕ ΠΡΟΣ ΤΑΦΗΝ ΩΡΙΣΜΕΝΟΝ 

5 ΜΕΛΩΝ ΕΑΥΤΗΣ ΕΚΛΙΠΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 
ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΣΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝ 

ΛΑΜΙΙΡΩΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΤΟΥΣΚΙΑΣ ΔΟΥΚΟΣ ΠΈΤΡΟΥ 
ΤΟΥ ΛΙΟΠΟΛΔΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΝ ΤΩ ΤΟΠΩ 

ΠΡΟΣΘΕΙΣΑ ΚΑΛΛΟΣ ΠΑΣΙ ΚΟΙΝΩΣ ΑΓΑΠΗΝ 
10 ΣΤΕΡΓΟΙΝ (δίς) ΠΑΡΑΙΝΕΙ, ΤΩΝΤΕ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙ 

ΘΕΟΥ ΔΕΕΣΘΑΙ ΤΑΞΑΙ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΨΟΗ' ΣΩΤΟΝ ΕΤΟΣ 

3. ( Ομοίως Παλ. Νεκροταφείου 1778). 

Η ΤΡΙΦΑΟΥΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΛΑΤΡΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕ 
ΤΑΥΤΗΣ ΚΟΣΜΕΕΣΘΑΙ ΣΦΟΔΡΑ ΠΟΘΟΥΣ’ ΑΝΕΡΩΝ 

ΓΡΑΙΚΩΝ ΕΥΣΕΒΕΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΙΣ ΤΗΔΕ ΠΑΡΘΙΚΩΝ 
ΝΕΥΣΕΙ ΤΟΥ ΑΝΑΚΊΌΣ ΚΤΗΣΑΤΟ ΤΟΝΔΕ ΤΟΠΟΝ 

5 ΕΚΔΗΜΟΥΝΤΑΣ ΕΟΥΣ ΙΝΑ ΦΑΙΔΡΩΣ ΕΝΤΑΦΙΑΖΗ 
ΝΥΝ Δ’ ΩΣ ΕΙΘΙΣΤΑΙ ΤΟΥΔΑΦΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ 

ΚΑΛΛΙΝΟΥΣΑ (δίο) ΠΑΡΑΙΝΕΙ ΑΥΤΗΣ ΠΑΣΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙΣ 
ΤΟΥ ΘΥΟΥ (δίο) ΔΕΕΣΘΑΙ ΕΙΝΕΚΑ ΤΩΝ ΝΕΚΥΩΝ 

ΑΨΟΗ' ΜΑ'ΓΟΥ Α ΣΩΤΝ ΕΤΟΣ 

4. (Νέον Νεκροταφεΐον, προρην 14 α Εεϋοεα, ηδη 1/ία Μαηο 

Μα,ΒίηιεοΗί 1840) 

ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΤΑΥΤΛ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ 
ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ 

ΟΙΤΕ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΊΕΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ. 

Δαυίδ ψαλμός ΜΗ'48 

* Έπί μαρμάρινων πλακών, άς ευρών ήγόρασεν εσχάτως ό υποπρόξενος κ. 

ΒεηνεηιιΙο, προτιθέμενος νά εντοιχίση αΰτάς καταλλήλως, διά Λ'α διασωθούν. 

Έπιγρ. 2 στ. 10 στέργειν .... 
Έπιγρ. 3 στ. 8 του θείου δέεσθαι .... 

Ναοί καί θεσμοί της Ελληνικής Κοινότητος τοΰ Λιβόρνου. 

ΕΑ ΝΑΖΙΟΝΕ ΟΚΕΟΑ ΌΙ ΚΙΤΟ ΟΚ1ΕΝΤΑΕΕ 

ΕΚΚ35Ε ΕΆΝΝΟ ΜΟΟΟΟΧΧΧΧ * 
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5. (Δεξιά τής ηροσόψεως τής Εκκλησίας ζΑγ. Τριάδος 

νΐα 3. Απίοηίο 2. 1908) 

ΕΤΕΙ ΑΨΞ' 

ΕΝΘΑΔΕ ΑΦΑΝΗΣ ΕΝ ΕΥΊΈΛΕΣΙΝ ΟΙΚΟΙΣ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 

ΑΝΕΓΗΡΕΤΑΙ (δίο) 

ΕΤΕΙ ΑΠΗ' 

5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ ΚΟΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε. 

[ ΡΟΔΟΚΑΝ ΑΚΗΣ—Ρ ΑΛΛΗΣ 
Ν1ΚΟΛΟΑΣ Α. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ 

ΕΙΣ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ1Ξ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΙΡΙΑ (βίο) ΤΆΡΩΓ1Ι ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
ΩΝ ΕΠΑΞΙΩΣ Ο ΚΟΜΗΣ ΡΟΣΟΛΙΝΟΣ ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΠΡΟΤ - 

Ρ [ΣΤΑΤΑΙ 
10 ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΕΚΑΙΝ1ΣΑΝ Τ ΕΚΑΛΩΠΕΙΣΑΝ (δίο). 

6. (Αριστερά τής αύτής προσόψεως. 1908) 

Ε’ ΑΝΝΟ ΜΟΟΟΕΧ 
□ϋΐ δΟΚΟΕνΑ ΕΑ ΜΙδΕΚΕ ΟΑδΕ 

ΕΑ 0ΗΙΕ3Α ΟΚΕΚΟ ΟΚΙΕΝΤΑΕΕ ΟΚΤΟϋΟδδΑ 
Ε ΝΕΕ ΜΟΜνίΙΙ 

5 ΟΙΟΚΟΙΟ ΜΑνΚΟΟΟΚΌΑΤΟ ΜΙΟΗΕΕΕ ΡΟϋΟΟΗΑΝΑΟΗΙ 
[ΚΑΕΕΙ 

Ε ΝΙΩΟΕΑ ΜΙΕΟΝΑ ΟΟνΕΚΝΑΤΟΚΙ 
I ΟΙΡΟϋδΤΑΝΤΙ ΕΕΙΡΙΟΙ ΑΒΑΤΤϋΤΙ 

ΟΟΕ νΑΕΙΟΟ ΑΐυΤΟ ΌΕΙ ΚΕΟΙ δΡΕΌΑΕΙ ΚΠΙΝΙΤΙ 
Α ΟϋΙ ΚΟδΟΕΙΝΟ ΟΚΕΑΝΌΟ δΑνίΕΜΕΝΤΕ ΡΚΕδΙΕΟΕ 

10 ΕΑ 0Α3Α ϋΕΕ δΙΟΝΟΚΕ 
ΚΕδΤΑνΚΑνΑΝΟ ΕΌ ΑΒΕΕΕΙΥΑΝΟ 

* Τό Νεκροταφεΐον εχει κοινόν φυλακεΐον μετά τοΰ παραπλεύρους 'Ολλαν- 

δικοΰ, δπου ή επιγραφή «Τ,ι Ναζΐοπε ΟΠ&ικΙβδο Α1βηαα.ηη& | βΓεεεβ | Ι’&ηηο 
ΜΟΟΟΧΧΧΧ | Τ,α νοείΓα νίΐα [ έ ιαπ οογγογε &11& Μοιΐβ». 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. νΕτος ΙΣΤ' 8 
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4α [μετεγράφη] 1 (1757)* 

3 : Μ : 1:1 

Ή μεγαλοπρεπές Αυτοκρατορία ή καισαρική, κατά τά προνόμια τοΰ 
Γράν Δούκα Φερδινάνδου πρώτου: 10 * Ιουνίου 1593: Συμφωνεί εις Λι¬ 

βόρνο, τών Ρωμαίων τής διαφορετικής συγκοινωνίας, από την Γραικοκα- 

θολικήν, την ελευθερίαν τοΰ μεταχειριστεΐν με τούς κάτωθεν τρόπους. 

[α'] Νά κτίσουν μίαν εκκλησίαν, οπού νά συνάγωνται από έξοδά τους. 

[β'1 Νά έχη αυτή δύο πόρτες, μίαν έξω εις την κοινήν στράταν χωρίς 
κανένα σημεΐον ιερόν, ούτε γεγραφήν, καί παρόμοιον είς τά πάντα ωσάν 
των άλλων σπιτίων; καί άλλην από μέσα εις τήν οποίαν νά ήμποροΰν νά 

βάνουν δτι έχουν καί οι άλλες εκκλησίες. 

[γ'] Νά μή έχη καμπάνες είς τό φανερόν, ούτε άλλα σήμαντρα νά συμ- 

μαζώνουν τον λαόν. 
[δ'] Νά μήν χαίρεται καμμίαν φάλαξιν, ούτε τοπικήν, ούτε σωματικήν, 

ούτε πτιστικήν (δίο)9. 
[ε'] Νά εφημερεύεται, από έναν εφημέριον τοΰ αυτού ριτοϋ (π*ο), νά 

τον εκλέγουν αυτοί, με χρέος κάθε φοράν νά παρουσιάζω τές χειροτονίες 

του είς τον σεκρετάριον τής ρεγκέντζας. 
[ζ'] Νά γράφωνται οι αυτές χειροτονίες ύστερα από τήν βασιλικήν 

βλέψιν, είς τήν Καγκελλαρίαν τής Λιβόρνου. 

[ζ'] Νά είναι ή αυτή εκκλησία είς τά πάντα ανυπότακτη, είς τήν 
άλλην γραικοκαθολικήν, όπου εύρίσκεται είς Λιβόρνο, τόσον διά τούς αν¬ 

θρώπους, ωσάν καί διά τά υποστατικά, οπού ήμπορεΐ δικαίως νά^ απόκτη¬ 

ση, εις τρόπον οπού, οί ρωμαίοι τής μιας συγκοινωνίας νά μην ήμποροΰν 
νά λαβαίνουν κανένα χάρισμα, ή βοήθειαν, ελεημονητικην τής άλλης. 

[η'] Νά έχουν χρέος δλοι οί ρωμαίοι, οπού θέλουν νά ζήσουν, εις τήν 
συγκοινωνίαν τούτης τής εκκλησίας νά γράφωνται ούτως από τον εφημέ¬ 

ριον, και νά φολάττεται πάντοτε ή γραφή, διατί είς κάθε καιρόν νά φαί¬ 

νεται ή πίστις, οπού έβάσταξαν είς Λιβόρνο. 
[θ'] Νά μήν ήμποροΰν οί ρωμαίοι γραμμένοι εις τήν εκκλησίαν Γοαι- 

* Δγυ μεταφράζεται ή αρχή τυΰ έγγραφου, έχουσα Ιταλιστί ούτω : 
διια ΜβββΙτλ 1 ιηροτΐίΐΐο ΐη αα^πιεπίο ο ρ«τ 1η κίοπία ε^ουζΐοηε αοί καο ωοΐη 

ρτορπο ίΐβ’. «ί 14 Ι,ακίίο 1757 ίη οιιί ηοοοπΙπ α’ Οτβοΐ άΐ «ίο ηοη ηηίΐο αΰίί&ηίί ηεΐ 

δαο ΡοτΙο <1ϊ Ι/ΐνοτηο 1λ ΟιΐβΒ* <1*11* Ιογο Οοηιυηιοπβ, ίίορο πνοε δεηΐίΐο Ι’ ΛΓοΗίνβ- 

ηοονο αΐ Ρΐβα. οοιηηΐίΐηίΐα οΐιο 3Ϊ Ο5θ|?ιιΐ3(:οηο "1 ’ ΐηίπίΒΟΠΙΐΐ ΟΑηοηί. 

«587 βδβδ.άβΠ» ίΆι& 1165 άβΐΐ* Λοίιίνίυ άβΐ Κ° ΌίπΊΐο, ΚΐβΓοηζβ». 

1 διια ΜαοδΙϋ Ιηιρβπαΐβ. 

8 Γβ&Ιβ—πραγματιστικήν. 
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κοκαθολικήν νά δέχωνται διά καμμίαν αφορμήν καί τίτλον, είς τές παρ¬ 

ρησίες της πίστεοος, αν δεν φέρουν τήν άπόδειξιν πώς νά έγράφθησαν μέ 
ψευτιάν είς τήν άλλην, καί άν δεν κάμουν νά γραφθούν, εις τήν άνω διω- 
ρισμένην γεγραφήν. 

[ι ] Νά έχουν ολην τήν άδειαν οί ρωμαίοι τούτης τής συγκοινωνίας, 

μέ τήν θέλησιν τού αρχιεπισκόπου τής Πίζας, νά γυρίζουν εις τήν Εκ¬ 

κλησίαν Γραικό καθολικήν, με τό νά κάνουν νά σβήνωνται από τήν γεγρα¬ 
φήν τής άλλης. 

[ια ] Νά μήν έχη εξουσίαν, ούτε ή μία, ούτε ή άλλη Εκκλησία νά έξε- 

τάζη καν έναν άνθρωπον κάθε λογής τάξεως, διά πράγματα τής πίστεως 
οπού ακολούθησαν εξω από τούς τόπους τής μεγαλοπρεπούς Αυτοκρα¬ 
τορίας : 

ΈδόΟη εις τήν 'Ρεγγέτζαν είς τάς 14: Ιουλίου 1757 : 

Κα/ ] ορνακουίντζης Κα/ Ρ. Παντολφήνης: (δίο) 

9αβ—10α 2 (1760) * 

Α Η πνευματική στάσις των ρωμαίων, των νύν κατοι-κούντων εις 
Λιβόρνο, αναμεταξύ των δύο εκκλησιών ή θρησκειών, οπού είναι δοσμέ- 

νες, πρέπει να διορισθή με τήν γνώμην καί εξουσίαν τοΰ αρχιεπισκόπου 
τής Πίζας καί μίαν φοράν όπου διορισθή : 

Β' Νά έκπληρωθή είς τό έξης ή γραφή τού μότου πρόπριου* είς τάς 
14 Ιουλίου 1757 : είς εκείνο τό μέρος οπού διορίζει δτι τά πρόσωπα 
γραμμένα είς τήν μίαν εκκλησίαν νά μήν ήμποροΰν νά άπερνοΰν είς τήν 
άλλην χωρίς τό φανερόν θέλημα τοΰ αρχιεπισκόπου, τό όποιον πρέπει 
νά φαίνεται είς τά βιβλία τών δύο εκκλησιών. 

1 Ολοι οι Ρωμαίοι δπου πάλιν φθάσουν μή όντας γραμμένοι είς 
τήν εκκλησίαν ρωμαϊκήν τοΰ ρίτου ενωμένου τής Λιβόρνου, επάνω είς 
τήν πίστιν, νά έχουν ολην τήν άδειαν, οπού έχει τάξει ό Γράν Δούκας 
Φερδινάνδος εις τα πριβιλεγκια τών 1593: όλων τών εθνών οπού έρχον¬ 

ται νά κάμουν τήν πραγματείαν καί ό γοβερναδόρος τής Λιβόρνου νά δια- 

φεντεύη αυτό τό διρίττο τους, εναντίον εις καθέναν καί εις όλα τά κάζα 
καί τροπους, διά εκείνο οπού άκολούΟησεν έ'ως τοίρα. 

Δ Τό μοτου προπριο 14 Ιουλίου 1757 είς τό όποιον έδιωρίσθη ότι 
ή εκκλησία νά μήν έχη τήν πόρτα επάνω είς τήν κοινήν στράταν, πρέπει 
νά άγροικιέται, καί είς τό κάζο οπού νά άγροικιέται μία πόρτα νά ήταν 
πλαγίως, όπου νά έχη έμπροστέν της ένα βεστίνμπολο, οπού νά είναι 
άντίκρυς είς τήν πόρταν, οπού νά δίδη επάνω είς τήν κοινήν στράταν. 

Ε Η αυτή εκκλησία να είναι ή άνορία όλων τής θρησκείας της, καί 
οί εφημέριοι όσον διά τά δρέττα τής άνορίας κάνουν μέ αυτούς τό όμοιον, 
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καθώς συνηθούν νά κάμουν μέ τους άλλους ετεροδόξους. 

ς' Ό εφημέριος, οπού είναι καθώς εις το πότου πρόποιο, νά έχηολην 
την άδειαν νά δίδη τα μυστήρια κατά την λειτουργίαν του είς όλους τής 

θρησκείας του, δικαίως γραμμένους, νά μη ήμπωρή όμως νά δίδη έκεϊνο 
τού στεφανώματος, αν είναι, ο γαμπρός καί η νύφη δια |9β φορετικοΰ οίτου 
καί ρελιγκιός χωρίς φανερόν θέλημα τού γοβερναδόρου τής Λιβόρνου, 

οπού εις αυτόν τον πουντον νά εχη νά πηγαίνη συμφώνως μέ τον αρχι¬ 

επίσκοπον τής Πίζας. 
7/ Ό εφημέριος νά έχη χρέος διά έδικήν του επιστασίαν νά κράτη 

εις τρόπον αποδεικτικόν τέσσερα βιβλία, τό πρώτον νά γράφη τά ονόματα 
όλων έκείνων όπου είναι είς Λιβόρνο τής Ανατολικής Εκκλησίας, ση- 

μειώνοντας την πατρίδα τους, την ημέραν καί τον χρόνον όπου γράφονται 
όπου είναι τό θεμ έλιον τής γιουριδιτζιό ο του [=τους]* τό δεύτερο διά τά 
στεφανώματα, νά άποδείχη την τεχνολογίαν* τό τρίτον διά τά βαπτίσια, 

νά άποδείχνη την ημέραν τής γεννήοεως, τό τέταρτον δια τούς νεκρούς, 

διά εκείνην τής θανής. 
Η' Τά αυτά ρεγγίστρα καί ή πίστις τού εφημερίου, μην έχοντας 

ποτέ κανένα άλλο εναντίον, νά κάνουν την ίδιαν άπόδειςιν, διά όλα τά 
δικαιολογήματα των ρεγγίστρων καί των πιστεων τών επίλοιπων εφημε¬ 

ρίων. 
Θ' Ό Γοβερναδύρος τής Λιβόρνου, νά έχη κάθε διρέττον καί εξου¬ 

σίαν νά περιλάβη τά αυτά βιβλία, όλες τές φορές όπου γνωρίσει άναγκαίον. 

Γ Ό εφημέριος τής (Λυτής εκκλησίας νά έχη όλην την άδειαν νά 
άγιάζη τών Φώτων τά όσπίτια καί τά άργαστήρια έκείνων οπού είναι 
υποσχόμενοι είς την εκκλησίαν του, καί νά πηγαίνη την κοινωνίαν είς 

τούς αρρώστους τής θρησκείας του, είς τά όσπίτια, νά ήμποοή νά φορή 
τά ιερά του καί νά κάνη όλην την παρρησίαν την εκκλησιαστικήν οπού 
ερμηνεύει ή λειτουργία του εις καιρόν όπου κάνει τήν τέχνην τού έψημε- 

ρίου εις τά όσπίτια τους, καινά είναι εμποδισμένων νά την κάνη είς τές 

κοινές στράτες, διά κάθε πρυψασιν καί αιτίαν 
[α' Αυτή ή εκκλησία νά έχη τό διρέττο άπό τά θαφτία τους μέσα 

εις την περιοχήν έως όπου μέ το πρεπούμενων θέλημα θέλουν λάβει ένα 
κοιμητηρίου έξω από την χώραν, καθώς έχουν τά άλλα έθνη όπου κατοι¬ 

κούν είς Λιβόρνο. 
ΙΗ'Τά λείψανα έκείνων όπου «πεθαίνουν είς την θρησκείαν τους 

νά τά έβγαίνουν την νύκτα χωρίς καμμίαν παρρησίαν, ούτε κοσμικήν ούτε 
έκκλησιαστικήν, νά ήμπορή όμως ό εφημέριος νά τά συνόροφεύη, χωρίς 

ιερατικόν φόρεμα, καί χωρίς πετραχήλι, άν θέλη. 

ΙΓ' Νά τούς είναι δοσμένα άπάνου είς τό σκέπασμα όπου σκεπάζει 

τό λείψανων καί είς τό καδελέττο όλα τά συνειθισμένα σημεία, όπου νά 

Ναοί καί θεσμοί τής Ελληνικής Κοινότητος τοΰ Λιβόρνου. 117 

φανερώνουν τον άπεθαμένον χριστιανόν, καί όλες οί χριστιανικές ακο¬ 

λουθίες οπού συνηθοϋν νά γίνονται είς τά λείψανα κατά τήν λειτουρ¬ 

γίαν τους καί ή παρρησία τών λειψάναη' καί λυπημένων κατά τον νόμον 
τής λύπης* μέσα [ 10α όμως είς τήν περιοχήν τής εκκλησίας μόνον. 

ΪΔ' Οί ιερείς τής θρησκείας τους έξω άπο τον εφημέριον νά μην 
ήμπορούν νά λειτουργούν παρά εις τον τόπον του καί πρέπει νά είναι 
επιμέλεια, οτι ή εκκλησία νά μην χωριστή μέ τον κρυφόν σκοπόν νά 
πολλαπλασιάσουν αυτοί οί ιερείς καί αυτές οί λειτουργίες, όπου δεν συμ¬ 

φέρει νά είναι δοσμένον είς τό Λιβόρνον, εξθ3 από τό ριτόν τους, δεν 
συγχωρεϊ περισσότερον από μίαν λειτουργίαν τήν ημέραν, είς κάθε εκ¬ 

κλησίαν. 

Τό παρόν μότου πρόπριο μέ τό καθολικόν τών κανόνων νά σταλθή 
είς τήν Σεκρεταρίαν τής Γιουριδιτζιός καί από τον Σεκρετάριον τοΰ βασι¬ 

λικού διρέττου του, σενατόρον Καβαλιέρ 'Ρουσελάην νά σταλθή μία κό¬ 

πια καθολική τού Γοβερναδόρου τής Λιβόρνου, διά νά τήν φυλάττη είς 
τό κριτήριόν του, καί νά δώση όλα τά αναγκαία όρδινα διά τήν έππλή- 

ρο>σιν. 

Έδόθη είς τήν Ρεγγέντζα: 7 Αύγούστου 1760 

Ό πριόρ άντινόρις: 'Ρομπέρτος ΙΊανδολφίνης 

3 (1768—1775) 

Κώδιξ: ΡαιΊίΐί 6 Βα11"ο Ιαζΐοηί άοΐΐα Οΐιϊοδα 

Οτοοα 1>α 88“^ Τπηίΐά 

νεωτέρςι χειρί: Έτος 1768—1816 Βιβλίον άριθ. 1. 

σελ. 1—3 άγραφος, είτα άριθμεΐται από 1—56, 56—174, έπονται δύο 
σελίδες μή άριθμηθεϊσαι. 

σ. 1 : Είς δόξαν τής ' Αγίας Τριάδος 

1768, Αύγουστον 16]5. Σήμερον σήμερον έ'γινεν εκλογήν από αδελ¬ 

φούς είς τούς επιτρόπους τής Εκκλησίας μας καί έκλέφθησαν (δίο) μέ 
όλουνών τήν εύχαρίστησιν, ήγουν 

ό κυρ Θεοδωρής Μπέτζος πρώτος μπάλλες ό'χι Νο 16 καί ναι 39 

ό κυρ Δημήτριος Σγούρος δεύτερος ομοίως » » 17 » » 38 

ό πυρ Γεώργιος Μπαϊκούσης τρίτος » » » 23 » » 31 

ό κυρ Ιωάννης Σταματάκης τέταρτος » » » 35 » » 29 

τών όποιον οί παλαιοί επίτροποι κυρ Χριστόδουλος Κωστάκης καί Γεώρ¬ 

γιος Κουλόπουλος τούς παραδίδουν τών ίδιων τά όσα έχει ή αυτή Εκκλη¬ 

σία μας κινητά και ακίνητα, καθώς ένα προς ένα κάτωθεν σημειώνοντα1 
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αέ υπόσχεσιν πάλιν κατά καιρόν νά έχουν νά κάμουν ομοίως καί οί άνω¬ 

θεν. ^ 
Ίνβεντάριον διά τά σκεύη καί εικονίσματα καί βιβλία τής Εκκλησίας 

^γο„ν.(επεται ο πίνας, ακολουθούν σημειώσεις περί εκλογών καί 

παραδόσεως των κινητών εις σ. 9|. 

σ. 10—11 
1775 Όκνωβρίον 17]28 Λιβόρνο 

Λιά νά έτελειώθησαν προ ήμερων θεία βοήθεια τα καπίτολα, ήτοι οί 

διαταγές καί συνθήκες διά την εδώ Εκκλησίαν καί Συναδελφότητα των 
Όρθοδόξων Γραικών του Ανατολικοί) δόγματος συνισ ταμένης υπό την ονο¬ 

μασίαν τής Ύπεραγίας Τριάδας, μέ την έπιβεβαίωσιν τής Βασιλικής Ύψη- 

λότητος τού Γαληνότατου Μεγάλου Δουκός τής Τοσκάνης Πέτρου Λεο- 

πόλδου όπου Κύριος ό Θεό; νά τον διαφυλάττη. Οί συνάδελφοί τής αυτής 
ανατολικοί Γραικοί και κάτοικοι εις την παρούσαν πόλιν, θέλυντες ολο- 

ψυχως νά βάλουν είς έργον άκολουθούντες τούς έν αύταις κανόνες και 
τάξεις, άπεψάσισαν νά κάμουν την παρούσαν κοινήν «υναξιν δθεν καί 
πρό ήμερων έμήνυσαν μέ έγγραφα πιττάκια όλων των κάτωθεν γεγραμ- 

μένων συνάδελφων, συναριθμουμένων είς Ν° 48 ήτοι τεσσαράκοντα οκτώ. 

Γεώργιος Κίονστάκης 
Λεονής Πρασακάκης 
Δημήτριος Πετροκόκκινος 

Αορέντζος Κόκκινης 
Χριστόφορος Κονιάλης 

Θεόδουρος Μπέτζου 
Δημήτριος Κονταχτζής 
Άλεξανδρής Πετρηνός 
Δημήτριος Δημουλάς 
Δημήτριος Σιώκος 
Ιωάννης Θεμελή 
Γεώργιος Δρόσου 
Μανόλης Παρδαλάκης 
Ιωάννης Μπρακάτζης 
Αναστάσιος παπάΠάνου 
Νικόλαος Δελαμάρες και επίτροπος 

Αθανάσιος Ήλίας » 

Ιωάννης Άργύρη Βρετός 
X: Δημήτριος Μαρκάκης 
Θεόδωρος υιός τού αυτού 
καθ : Παναγιώτης Άλεξιανοΰ 

Φίλιππος Πάγκαλος 

Χριστόφορος Σταματάκης 
Ιωάννης Πάνου 
Παναγιώτης Νικολάου Πάνου 
Χριστόφορος Ζοΰκη 
Γεώργιος Τζατζαράγκος 
Πα να ναύτης Ζεγαριώτης 
Χριστόφορος ΓΙαράσκη 
Στέργιος Ραφτάνης 
Χριστόφορος υιός του 
Αντώνιος Δήμου 
Χριστόφορος Μπαϊκούση 
υιός τού φίλου Μπαχώμη 

Στέργιος Μπαχώμης 
Νικόλαος Τουρτονρης 
Δημήτριος Σγοϋρος 
Ήλίας Φάχρο (;} 

Μανόλης Μοσχονάς 
Ιωάννης Γρηγορίου Γοΰναρης 

Ιωάννης Φωκιανός 
Άνδρέας Άλευριώτης 

Παναγιούτης Δήμου 
X" Νικόλαος Κύπριος 
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Ευστάθιος Μοσπινιώτης Γεώργιος Μπότζης 
Ιωάννης Σταματάκης Τριαντάφυλλο; Κατζαρός 

Άπό όλους τούς είρημένους συνάδελφους εσυνάχθησαν εις την αρ¬ 

χήν τής παρούσης κοινής συνάξεως μόνοι οί τριάκοντα επτά, οι δέ άλλο1 

έλειψαν διά ασθένειαν καί τινές διά άναγκαίαν υπηρεσίαν* καί λοιπόν οι 
ανωτέρω συναχθέντες Νο 37 κοινή γνώμη έκαμαν καί τούς ανέγνωσε 
μεγαλοφώνως ό Τριαντάφυλλο; Κατζαρός τά ειρημενα Καπίτολα τής Εκ¬ 

κλησίας καί συναδελφότητός μας καί εφεξής κατά τον εν αύτοΐς κανόνα, 

άπεφάσισαν όμοφώνως νά κάμουν την εκλογήν των δεκαέξ. Οθελ' επι¬ 

καλούμενοι τό όνομα τής Ύπεραγίας Τριάδος ονομάτισε ο κυρ Νικόλαος 
Δελαμάρε ό)ς επίτροπος οπού ήτον τούς κάτωθεν καί έμπαλλοτάρισαν 

κατά τάξιν. 
Άπό δέ τούς ώς όπισθεν μπαλλοταρισθεντας συναδέλφους δεκαοκτώ 

έμειναν κυρωμένοι μέ τές περισσότερες μπάλλες οι κάτωθεν δια τό σύ¬ 

στημα των 16. 
Δημήτριος Πετροκόκκινος, Ιωάννης Θεμελή, Φίλιππος Πάγκαλου, 

Δημ. Σγοΰρος, Θεόδωρος Μπέτζος, Γεώργιος Δρόσου, Ιωάννης Σταματά- 

κη, Στέργιος Μπαχώμης, Δημήτριος Κονταχτζής, Μανουήλ Παρδαλακης, 

Ιωάννης Πάνου, Στέργιος Ραυτάνης, Τωάννης Άργύρη Βρετός, Ιωάννης 

Μπρακάτζης, Γεώργιος Τζατζαρέγκος, Τριαντάφυλλο; Κατζαροΰ. 

Έκ των ανωτέρω δεκαέξ όνομάτισεν 6 κ. Νικόλαος Δελαμάρες διά 
νέους επιτρόπους τούς κάτωθεν οκτώ, δυο διά κάθε δφφικιον καί έμπαλ- 

λοταρίσθη ό καθείς ξεχωριστά κατα τα καπίτολα εις τον κάτωθεν τρό¬ 

πον : 
Διά κοβερναδώρον έμπαλλοτάρισαν 

τον κ. Θεόδωρον Μπέτζον καί έπήρεν είς βοήθειαν του μπ. 32 καί 
εναντίον του μπ. 4 διά νά εμίσσευσεν ο Άνδρεας Άλευριώτης και δεν ήτον 

εις την αυτήν μπαλλοτατζιόν. 

τον κ. Ίωάννην Αργυρήν Βρετόν καί, έπήρεν είς βοήθειαν του μπ. 

19 καί εναντίον του μπ. 17 δθεν έμεινεν ό κ. Μπέτζου. 

Διά πρώτον κονσιλιέρην έμπαλλοτάρισαν 

τον κ. Δημήτριον Πετροκόκκινον καί έπήρεν είς βοήθειάν του μπ. 

29 καί εναντίον του μπ. 6. 

τον κ. Στέργιον Ύαυτάνην καί έπήρεν είς βοήθειαν του μπ. 20 καί 

εναντίον του μπ. 15. δθεν έμεινεν δ κ. Πετροκόκκινος. 

Διά δεύτερον κονσιλιέρην καί κασσέρην έμπαλλοτάρισαν 

τον κ. Δημήτριον Κονταχτζήν και έπήρεν είς βοήθειαν του μπ. 24 

καί εναντίον του μπ. 11, 
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τον Τριαντάφυλλον Κατζαρόν και επήρεν εις βοήθειαν του μπ. 28 

και εναντίον του μπ. (. οθεν εμεινεν αυτός 

Διά τρίτον κονσιλ ιερήν εμπαλλοτάρισαν 

τον κ. Στέργιον Μπαχώμην καί έπήρεν εις βοήθειαν του μπ. 24 και 

εναντίον του μπ. 12. 

τον κ. Ίωάννην Σταμαχάκην καί έπήρεν εις βοήθειαν του μπ. 27 

και εναντίον του μπ. 9. οθεν εμεινεν αυτός. 

Και λοιπόν επροτιμήθησαν διά νέοι Επίτροποι καί όφφικιάλιοι οί 

κάτωθεν τέσσαρες [έπονται τά ονόματα] προς τούς οποίους οί ρηθεντες 
πρώην επίτροποι κ. Νικόλαος Δελαμάρε καί Αθανάσιος Ήλίας έχουν να 
παραδώσουν τον λογαριασμόν των όσων ένήργησαν εις τήν έπιτροπίαν 
τους, παίρνοντας καί δίδοντας διά λογαριασμόν τής Εκκλησίας καί τής 
Συναδελφότητος δμού μέ τά ιερά σκεύη καί άμφια, βιβλία, γράμματα καί 

κάθε άλλο πράγμα τής αυτής Εκκλησίας κατά τά καπίτολα. 

Ή δέ χάρις τής ύπεραγίας τριάδος νά φωτίση καί δυναμώση τούς 
αυτούς νέους επιτρόπους νά ενεργήσουν τά δφφίκιά τους μέ δλην τήν προ¬ 

θυμίαν επιμέλειαν καί ζήλον, κατά τήν κοινήν ελπίδα των συνάδελφων 

οπού τούς έκλεξαν εις δόξαν τοϋ θεού καί έπαινον τοϋ Γένους, αμήν. 

σ. 12: 

Ακολουθούν τά ιερά σκεύη καί άμφια οπού άφιερώθησαν από τήν 

Ίμπερατρίτζε τής Ρωσίας Μεγάλην Αικατερίνην: 

"Εν εύαγγέλιον μέγα εις τό ιλλυρικόν ιδίωμα άσημοκεχρυσωμένον καί 
ένας σταυρός μέγας άσημοκεχρυσωμένος. "Εν ιερόν ποτήριον μέ τον δί¬ 

σκον του καί αστερίσκον του καί άλλους δυο μικρότερους δίσκους όλα αρ¬ 

γυρά κεχρυσωμένα. Μίαν ίεράν λόγχην καί μίαν Ιεράν λαβίδα καί εν θυ- 

μιαστήριον καί αυτά όλα αργυρά καί κεχρυσωμένα. Δύο καλύμματα καί 
εις αέρας από χρυσόν άσπρον μέ γαλόνια χρυσά κίτρινα. Δύο φελόνια καί 
έν στιχάρι διά ίεροδιάκονον από χρυσόν άσπρον με νατουράλι καί σταυ-, 

ρούς από γαλόνια χρυσά κίτρινα. "Ετερον στιχάρι από μεταξωτόν άσπρον 
μέ νατουράλι καί γαλόνια χρυσά κίτρινα. Δυο επιτραχήλια καί εν υρά- 

ριον από χρυσόν άσπρον μέ γαλόνια καί φούντες χρυσές ως καί τάνωτέ- 

ρω. Δύο ζευγάρια έπιμανίκια από χρυσόν άσπρον με γαλόνια ώς καί τ 
ανωτέρω. Μία ζώνη μεταξωτή χωρίς εμπρόσθια άλλα με δεσίματα επει¬ 

δή καί από τήν Πετρούπολιν δεν έστειλαν. Εν ένδυμα της αγίας τραπεζης 
καί άλλο μεγαλΰτερον διά σκέπασμα τής αυτής από χρυσόν άσπρον μέ 
νατουράλι καί γαλόνια χρυσά κίτρινα ώς καί τά ανωτέρω. "Υστερον 
ένδυμα τής αγίας Προθέσεως καί άλλο σκέπασμα τής αυτής κατά πάντα 
όμοια μέ τά ανωτέρω τής αγίας τραπεζης. Μία ποδιά διά τήν Ωραίαν Πύ¬ 

λην .... άλλη ποδιά μέ όμοιον χρυσόν με γαλόνια χρυσά διά τό δισκελι. 
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.. . Εΰρίσκονται δέ όλα τά ανωτέρω μέσα εις τό μέγα άρμάρι όπου εί¬ 

ναι εις τό σκευοφυλάκιον. 

4 (1775) * 

(Αγγέλλεται εις τον Κυβερνήτην τοΰ Λιβόρνου ή υπό τοΰ Αντιβασιλέας τής 
Τοσκάνης έγκρισις των Κανονισμών τής 'Ελλην. Κοινότητος). 

Εοοβ11βηζ8, 

3οπο άα 5. Α. Κ. αρρτοναΐί ί ΟαρίΐοΚ ρτοροείί ά&ί Οοιηρο- 

ηοηΐΐ Ια ΟοηίταίεΓηΐΙα ο ΟΗΪ053. Οτοοα άί πιο οπεηίΗΐε ΐη οοΐεείμ 
Οθϋά οοη Ιο ναπ&ζίοηί εΗε V. Ε. νί Ηα ίαίίε: Ε πδρεΙΙο &1Ι& οοπί- 

δροηάεηζα οΗε ΐη οδδΐ Οαρίΐοΐΐ 5Ϊ εηιιηοία οοη ί ρτεΐαΐΐ άεΐ Ιογο πίο ΐπ 
Κεναηΐε, ροΐτά Ιπεοίατεΐ οογγογο ρατοΐιε ρετ αΐίτο δία Ιογο ρΓοΐβΐίο 

Ι’εδε^ηΐτε πίουη οπϋηβ άεΐ Ηΐεάεδΐηιΐ, είτε ΐη ςιι&ΐαηςιιβ £οηη3 3,1 τε- 

γ3.550 ίΐ ρτεεεηϋε Ιογο δίαόΐΐΐηιεηίο, δεηζα 13 ρατίεεΐραζΐοηε 0 Γαρρτο- 

ν3ζΐοηε <3ε1 Οον0τηο. 

ΑίΤεηάετό οίιε ΐη αρρτεδδο V. Ε. £30013 πιηεΙΙεΓε ιιη3 οορΐα άεί 
00ΐ;ί:ΐ οαρίΙοΗ 3 ςαβδία 8ε£τε1:ε:π3 ρετ ΐΐ άοναίτο ΠδοοηΐΓΟ. Ε ρΐεηο άΐ 
άΐδύΐηύο Ο550^ιιΐο Ηο Γοηοτε άί οοηίεΓηιατηιΐ άΐ V. Ε. 

ΡΐΓεηζε Η Π Μ3.£·§4ο 1775 

Όαν-ιηο ΟΒβ-ηιο δετνΐίοτε 

νΐηοεηζΐο άε^Η Αίβετίί 
[αΐΐα] 5. Ε ΐΐ Οονβπιαϊοτε άΐ Εΐνοτηο 

δ (1775) * * 

(Αγγέλλεται εις τον Κυβερνήτην του Λιβόρνου ή υπό τοΰ Αντιβασιλέας έγ- 

κρισις διαφόρων τροποποιήσεων εις τον Κανονισμόν τής 'Ελλην. Κοινότητος, δηλ. 

περί είσπραττομένου δικαιώματος, αποκλεισμού των νυμφευθέντων μέ ορθόδοξον 
γυναίκα καί περί βοηθού εφημερίου ) 

ΕθΟ0ΐΐ011Ζ3 

Ε δϊαϋο άαίο οοιιίο α 5. Α. Κ άεΐΐε δΐιρρίίοΐιε οΐιε Εαηηο τΐηηο- 

ν3ΐο ΐ Οτεοί άΐ Κΐίο δοΐδπιαίΐοο ρετ Γαρρτοναζίοηθ άεί Ιογο Οαρΐίοΐΐ 
ΐη αίοιιηε ρατίΐ ηεΐΐε ςααΐί εταηο δίαΐΐ νατίαΐΐ. 

Ε \ά Κ. Α. 3. Ιια αρρτοναίο οΕε τΐδρείΐο αΐ ρα^απιεηΐο άεΐ 
άπΐΐί ρετ ΐΐ πιαηΐΐηίιηεηΐο άεΐΐα ΟΕΪ053 νΐ δίαηο οόόΐΐο-αΐΐ Ιιιΐΐί ςιιείΐΐ 

ΑΓΟΪιΐνΐο δΕοΓΪοο ΟίΐΙίκϋπο άί Είνοτηο, ΕεΙΙετο Οΐνίΐί, Αηηο 1775 Κΐ1ζ3. 15 
ο. 234. 

** Αυτόθι Κϊΐζα 15 ο. 434, 
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οΐιο 5θηο άεδεπίΗ ίη ΙΛπ άεΐΐα η,εάείίιηα ηεΐΐβ ίοπιΐ3 οτ.ΙιπεΙη πει 

πιοίηρΓορπ άεί 1757 ο 1750. . 
ΚίδρεΚο αΐΐα ρπνΕζϊοηο (Ιεΐ νοίο ε <3ε11ε οεποΙ.ο ρ« Λιιηιςαβ 

(Η Ιογο ΒΡΟ3Ε550 αηα 003113 άί οοτη,,ηίοηε άίνεΐ'δα, Ια II. Α-^εοηΡεα· 

οοικίε α<3 αοοοηίαι-ε οίό οί,ε ϊ 0γ6« άοιηαηάαηο, ραΓίΙιε οιο 3ιηίεηάε 
»ο!ο άεΙΙα ρπναζίοηε άί νοίο ίη είίαπ <Λο «βωτάίηο ιΐ Γεροΐεηιεηΐο 
άαΐΐα ΟΗίεεα ε Ι’εδειχίζίο <3ε11α Ιογο Κείιβιοηε, ε Ια ρηναζιοηο ιΐι εα- 

ΓίοΙιο αάάείΐε αΐ ΚεΒο1α,πεηΙο άεΐΐα ΟΗίεδα ρεεάεΙΙα ε(3 *11* Κε1,8ιοηε. 

Ε ίίπαίιηεηΐε 1’εΐεζίοηε άί ηη 3]ηΐο αΐ εηιαίο 1ι ν.εηε αοεοΓάαΙα 
οοη 1ε ΙπηίΙαζίοηί ρζοροαίε άα V. Ε. ηεΐΐα αηα ραΠΐείραζιοηε άεί <3ηε 

άεί οοιτεηΐο . . , 
Ρο(Γ3 ίη οοηαεςαεηζα ΙΈ. V. ά3Γε Β1ί οτάιηι ™1α1ιν, α (,ηεαίε βο- 

νΐίΐηο άοίειτηίηαζίοηί. 
Ε οοΐ ρΐα άίδίάηΐο οδδβςαίο ιηί ρτοίεδίο άί V. Εοο** 

ΡίΓβηζε Η 17 Α£θδίο 1775. 

ϋον. 055. δβΓν. 

νίηοεηζίο άε^Ρ Α11)ογΙι 

3. Ε. ΐΐ ΟονβΓηαΙοΓβ 
άί Είνοχ-ηο 

6 (1775) 

(Ό Κυβερνήτης τού Λιβύρνου Αγγέλλει τήν έγκριοιν χροπο,ιο.ήοεων ώς έν 
,φ Κρο„γουμένφ έννρά^, είς τοί,ς άντοτροσώκους τής Ί^κης ορθοδο*ου Κοι 

νότητος.) 

Αί 5ΐ£Γί ΚαρρΓεδεηΐαηΐιί Ια Εβίοδα 
Ογοο» Οποηΐαίε 

Εί 23 Αδ'Οδΐο 1775 

δορζα 1ε δηρρΗοΙιβ ιιιηίΐίαίε ιηοάεΓηαηιεηΙε α δ Α. Κ. ρογ ο«ε- 

ηοι-ε άεΠε (ΠΛίαιαζίοπί αί Οαρίΐοΐί <3ε1!α Εογο Οιεαα οΗε είαηο δία 
31»£ϊ αρρτοναΐί,3ίέ άε,ίηαία Ια Κ. Α.δ. (1ί ονάίπαΓε ςηαηίο αρρτεεβο : 

ίο 01,ε Γίαρείΐο α! ραεαη,εηΐο (Ιεί Οίη«> >' η,αη εη,η,εηΐο 

(ίεΐΐα Οίεδα νί αίαηο οΜ.ΐριΐί ΙηΗί «ριείΐΐ Λβ *>η 4«*η«« » ^ 

,Ιεν,α η,=άθ3ίπ,α ηεΐΐα £ογπμ οπίίηαΐα ηο’ ΜοΙαρτορη Μ Π5. ε άεί 

176°2ο ΟΗε παρεΙΙο αΐΐα ρΓΪναζίοηε άεί νοΐο ε άεΠε εατίοΐιε ρ£Γ 

εΐηιιηαιιε Οϊεεο <3! ΚΐΙο οπεηίαίε Λε αροδαααε ηηα Ποηηα <3ι οοηιη- 

ηίοηε άίνεταα, δ. Α. 11 οοηάεδοεηάε αΐΐε ίδίαηζε οΚο (ϊΐι ϊοηο εΐαίε 

, Λτοί,ίνιο δίοποο ΟΙΙΙ&Αΐηο Αϊ ίΑνοτηο, ΚεΙΙεπο Οϊνΐΐί Αηηο Π75 ο 41 νετεο. 
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£3.11:6, ρηπάιέ οίό δ’ΐηίεπάα δοΐο άεΐΐα ρπνη-ζίοηε άΐ νοΐο ίη &££&η οίιο 
π&ααΓάΐηο ίΐ Κ.ε§:ο1αιπ6η1:ο άεΐΐα 0ΗΪ653 6 ΓεδΟΓΟίζίο άεΐΐα ΚβΗ^ϊοηε 
Ογ60^ ΟπβηΙ&ΐΘ 6 άεΐΐα ρπναζίοηο άεΐΐε Οαποΐιβ αάάεΐτΐιβ αί Κ6§-ο1α- 

πιεηί:ο άεΐΐα ΟΗίεδ^ 6 αΐΐα Κ.6ΐί^ίοη6. 

3ο 05θ δία Ιβοίίο α’ (ΐηαϋϋΓΟ ΚαρρΓβδεπίαηΙϊ ιιηίίαπιεηΐε οοη ί 
(Ιοάίοί 6ΐ6§·§·6Γ6 ςιιαηάο οτοίΐοηο ορροΓί.ηηο ηη αΙϋΓΟ 3αο6Γ(1οϋ6 ίη 
αίηίο άεί ΟηΓαϋο, ηηαΐβ ρ6Γ0 άονι-έ 6356Γ6 ηεΐΐ’ ίηϊεΓα άίρεη^ηζα άε! 

ηιεάοδίπιο, εά 656Γθί1:αΓ6 ρετ Ιηί 6 ίη δηα νεοβ 1ε δαοΓε ίηηζίοηί εά 
αππηίηίδίταΓε ί δαοΓαιηεηΙΐ ςηαηάο §;1ί νεπο;α οΓάίηαϊο ; ε ςηαπάο »1- 

1α ηιεδδα ί άεΐτϋϊ άηε δαοεΓάοϊί Ια οεΙε^Γεταηηο αΙίεΓηαίίναηιεπίτβ 
ίη αηεΐΐα ίοπηα οΐιε δατα οοηνεηηϋο ίια Εογο, οοη άίοΙιιαΓαζίοιιε 
εδρι-εδδα ρεΓο ο5ε ηοη ροΐΓα πιαί εδδεΓνί ο5ε ηη δοΐο δαοεπΕιίε ίη αί- 

ηϋο άεί Οηταίο. Α ςηεδΕο δαοει-άοίε δί ρα^ΙιεΓα ίΐ νία^ίο άί νεηηία, 

ανι-α οαδα ^Γαΐϊδ, 1γ6 ζεςοίιίηί Ί ηιεδε ε αηεΐ ρίη ο5ε δεηι^Γετά αί 
Οογρο άε’ δεάίοί δεοοηοίο 1ε οίΓοοδίαηζε ε Ια ηιεία άεΐΐε εΐεηιοδίηε ε 
ίηοεΓϋί. 

ΡαΓίεοίρο αΐΐε 33. ΕΕ. πιοΐΐο ΙΠηιε ςηεδΐε 3@νΓαηε (ΙεΕεΓΠΐί- 

ηαζίοηί αίίίηοΐιε ηε ίαοοίαηο ρΓεηάει* τε^ίδΪΓο ίη ρίε (Ιε’ Οαρίΐοΐί £ΐα 
αρρτοναίί εά ίηνί^ίΐίηο αΙΓ εδεοηζίοηε. 

7 (4 3εη. 1773) * 

( Αναφορά τής Κοινότητος προς τον Αντιβασιλέα περί τής ίδρΰσεως Ελλη¬ 

νικού Νεκροταφείου καί παραχωρήσεως δικαιώματος ενταφιασμού μετά θρησκευτ. 

πομπής καί έν ήμέρφ είς τούς "Ελληνας ορθοδόξους τής πόλεως.) 

Αΐΐεζζα Κεαίε, 

I Οτεοί άεί Κάϊο Οπεηίαίε οδδεςηίοδίδδίηιί δεΓνί άί V. Α. Κ. οΕε 
Ιιαηηο αββαηάοπαίο Ια Ραΐηα Ιογο ρεΓ νίνεφε δοΐίο ίΐ άί Ιεί £ε!ίοε 
άοηιίηίο ίη Είνοπιο, εδειοΐΐαπάο ίπ πιο 1 Ίο ηηηιειο Ια ηιετοαίητα ε 1ε 
ατίί οοΐ ηιεζζο άί Ιογο άερηίαΐί οΐιε Ιιαηηο Ρ οηοτε άί Γαδδθ§:ηαΓδί α’ 

ρίέ άεί Τι-οηο, ηηιίΐηιεηΐε εδροη^οηο : Οοηιε ηε’ οαηοηί ρι-εδΟΓίΙϋί 
άαΐΐ’ Αη§·ηδί:α ιηεηιοΓία άί 3. Μ. Ε ρεΓ ίΐ ι·ε§Όΐαηΐ6πίο άεΐΐα ΟΗίεδα άεί 
Ιογο Κίϋο νεηηε δίαάΐΐίίτο οΗε ίΐ οαάανεΓε άε’ ηιοΓίί άί ίαΐ Οοιηηηΐο- 

ηε δίαηο αΐΐα Οΐιίεδα ιηεάεδίτηα ϋΓαδροΓί&Ιί άί ηοίΐε δεηζα Ιηπιί ε 
ροηιρα εοοίεδίαδϋίοα ρεί’ δερεΙΙΐΓίο οοΐά ίίηο α ο5ε Ια Ναζίοηε αοςηί- 

δίαδδε ηη ΟίηιίΙεΓο £ηοη άί ΕίνοΓηο οοηιε αΐΐτε Ιο Ιιαηηο. 

Οηεδίο £η εδεο ηίΐ;ο οοΐΐα άενηία ο55εάίεηζα; άεηοΐιέ οοΐ ταχηηια- 

* Κώδι| αντιγράφων, σ. 14β— 15α. 
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ποο άΐ νεάετεΐ ΐη ςιιαίεΐιε ΐηεοηίτο εδροδΐί α§15 ΐηδαΐΐί άεΐΐα Ρ^βε 
ρτενεηαία, α οιιί άεεία άίδρτεζζο β ίοπιεηίΈ Ραννετδΐοηε ρηεδίο ίη- 

δοΐίΐο ηιείοάο άΐ ίαηεταΐε. 
Οτα εΐιε ρεΓ εοιτναηα ρΓοννίάεηΗδδΐηια άίδροδίζΐοηε άΐ V. Α Κ. 

3. ίαίίΐ ΐ εαάανεπ άεν’ Θ35ΘΓ6 άαία δβροΙΐιίΓΕ ίηοπ άΐ Εΐνοτηο, 5οηο 
ΧΠ 110065311:3. ΐ δΐΐάβϊΐί η6§,ΌΖΪΕΠΐ:ί 6 ΕΓίΓΙδΐί 0-Γ601 (Η ρΓ03ίΓΕΓ51 ΠΠΐίΙ- 

ηιεηΐε ηΐ δηο Τγοπο δαρρίΐοαηάοΐα εΐιε ΐη εοηδε^ιιεηζα νεη^α 3(1 6531 

Ρ6ΓΠ16550 άΐ αε€[Ιΐί5ίαΓ6 Ιΐη ΙβΓΓβΠΟ ίίΙΟΠ άεΐΐα ΡθΓί3 03Ρ3001Π3 άονε 
ρ0533,π.ο ίαΙμότίεαΓε ιιη ΟΐηιΐίεΓΟ ρβΓ άεροτνΐ φηεΐΐΐ άεΐ Ιοιο Κίϋο, οΐιε 
001112 Ιιιηηο δεείίο άΐ νίνβΓβ εοδί. ανεαηηο ΐΐ οοηίοΓίο άΐ ίεπηΐηαΓε ΐ 
Ιογο §ϊοπιί ηε’ άοππη] ίεΐίοίδδΐιηΐ άί V. Α. Κ. εοη 1ε δΐιαΟαρρεΙΙη ρετ 

ροΐετ ίαΐ'ε 1ε 530Γ6 ρΓεαΙιΐετε 5ΐι1 οαάανετε αΐ οορειάο. 

Ε 5ΐ οοιηε ποη 5εγε ρΓαίΐοαΙήΙε αηοΐιε ρετ §ά’θΓάΐηΐ άεΐΐα Οΐιίεεα 
άζ\\α Ρογ43 4γ33ρογ1:3Γ6 ϊ εαάανεπ άΐ ποίίτβ αΐΐο βοιιγο 3,11α Οαηιρα£ηα 

6351 δΐιρρίίοαηο εΐιβ νβα^α ρβππβδδο άΐ ίΓαδροΓίαΓίΐ άΐ βίοπιο αΐ Οί- 

ιηίίεΓΟ. 
Οοηίΐάαίά άί ροί ηεΐΐα ρΐείά <1ί V. Α Κ Εα 5ΐιρρ1ίθ3ηο εο’ ρίιι £ει·- 

νΐάί εά αιτάεηΗ νοίί οΐιε νεη§Έ οοηο655θ. εΐιε ροδδαηο ί Ιογο άείηη- 

ύ 6336Γ6 ρΓβεεάαίΐ άαΐΐα δαηία ΐηδε&ηα άεΐΐα Ογοοο εο’ 5ΐιοϊ Ιπηιΐ ΐη 
πνετεηζα 3.11α ο·εη6Γα1ε ηιατεα άεΐ Οπδίϊαηεδΐιηο, ε οΐιε Π δαεβϊάοίε 
Ρ0553 άνετε ΐη (3ο55ο Ια 5ίο1α οοιηε δίη^οΐαπηεηίε ε ρταίΐεαίο ηε^ΐί 
δίαίτΐ άεΙΓ Αιι&ιΐδΙα δονταηα ΜαάΓε άΐ V. Α. Κ. ρεΓ ίι-εηαΓε οοη ϊαΐΐ 
530Γ6 αρραΓεηζε ΡΐηάΐδΟΓείεζζα άεΐΐα ρίεβε εά ε$5ΐ ηοη αβόΐαηο οΐίτε 
ίΐ (ΙοΙοΓε άεΐΐα ρετάΐία άε’ εοη^ίηηΐΐ ίΐ Ηπιοτε άΐ νεάεΓδΐ δίΓαραζζαίΐ 
εά ίη£Ϊηπαίί επίτα Ιο ίαηίε Ναζίοηί αηπηεδδε ε ρτοίείΐε οοη ίΐΐηηιί- 

ηαίο ραϊεηηο αηίιηο 4α V. Α, Κ. ΐη Είνοηιο, ηοη 5ΐαηο ί δοΐΐ Ιτγθοι 
άι Κΐίο Οπεηίαίε οΐιε νΐ ίαηηο ϊαηϊο ΟοπιηιεΓοίο δΐη&οΙαΓίζζαβ οοΐΐ’ 
3Π13Γ3 (ϋδΗηζΐοηε Αι ηοη ροίεΓ (Ιαί'ε εο’ τεΐΐ^ίοδΐ 56§ηΐ βδΙβΓίοπ αΐ 1ο- 

γο άείαηϊί ^Ρηΐϊΐηιΐ Ιήύκϊί (ϋ ρΐεΐα ε άΐ ίεηεΓεζζα οοηιηηί 3 ίαΚα Ρη- 

ηιαηΐίΓΕ. # , 
□ιιεδίο 5θδρΪΓα4ΐδδίηιο αίίο άί οΐεηιεηζα αηίηιεΓΕ δειηρΓε ριη Ια 

Ν ιζΐοηε αΐ οοηοοΓδο εά 3οογ6506Γ3 ιηοίιΐνΐ αΐ 5ΐιο ζείο ΐιηρΙοΓαιε, οοηιε 
οοηίΐηααιηεηίε ία, Ι’Οηηΐροϋεηΐε Ια οοη^ετναζΐοηο ε ρΓΟδρεπία άΐ V. 

Α. Κ. ε άεΐΐα 5αα Αη^αδΐα Ραηιΐ^ΐΐα οΐιε άεΐΐα Οταζία, είο. 

8 (1773) * 

(Άπόφασις τής Κοινότητος δπως άποστείλη είς Φλωρεντίαν δύο μέλη της διά 

* Κώδιξ αντιγράφων, σ. Ιδβ. 

325 Ναοί και -θεσμοί της Ελληνικής Κοινότητος τού Λιβόρνοτ·. 

νά προβοΰν είς ένεργείας σχετικώς μέ την παραχώρηση1 των διά τοΰ προηγουμέ¬ 

νου εγγράφου αιτημάτων αυτής περί Νεκροταφείου.) 

Εΐνοι-ηο α 4 δεΙτΐεπιΡτε 1773 

ΚαάαηΕίΐ Η οοηίΓαίεΙΙΐ άεΐΐα Οοηοτε§;37Ϊοηε άεΐΐα δαηίΐδδΐηΐΕ Τγϊ- 

ηΐία άείΐα Ναζΐοηε ΟΓεεα άΐ Κΐίο Οηεηΐαίε αΐιίίαηΐΐ ΐη Εΐνοτηο αρ- 

ρΐε 5θίί:θ5θΓίί:ί:ΐ, ίίι δϋαΡίΙΐίο άΐ οοππιη οοηδεηδο άΐ δρεάίΓε α ΡίΓεηζε ΐ 
δί§·ηοΓΪ Νΐοοία ΟεΙαπιαΓε, ΡΕίιαΙοίίΐ Μοδρΐ^ηοίίΐ ηοδίπ οοη£Γ3ΐε11ΐ 
αίίΐηοΡέ ρτεδεηΐΐηο αΐ Τγοιιο άΐ δ. Α. Κ. 1ε δΐίρρίΐοΐιε άεΐΐα Ν^ζΐοηε 
εοηίεηιιίε ηεΐ ηιεπιοΓίαΙε οτα Ιεΐΐο ρεΓ οίίευεΓε ΐΐ ρετηιεδδο άΐ £ογ- 

ηίΕτε ηη εΐπιΐΙεΓΟ ίηοπ άεΐΐα ΟΐΗά οοΐΐα Οαρρείΐα ρεΓ £βγ6 ί ίηηεΓαΙΐ 
α’ ηοδίτη άείαπΗ, ΐ'εδοδΐ ηεοεδδΕΓίο ρει· ΐΐ εοπιαηάο δονταηο άΐ δερεΙΠιε 
ΐ ηιοΓίί ίαοΓΐ άΐ Οΐίίέ; ε άΐ δαρρίΐοατε εΐιε δία εοηοεδδα ιιηα ηια^§ΐο- 

τε άεοεηζα ηεΐ ίΓαδροτίο άΐ οοηίΓΕίεΙΙΐ αΐΐα δεροΐίατα άΐ ςηεΐΐα οΐιε 
5ί ρΓαίΐοο ίΐη ο ιέ, οοηιε δία εδρΓθδδο πε! ηιεηιΟΓίαΙε εΐιε δαιτα οοη ςηε- 

δία άεΙΐΡεΓαζΐοηε ι-ε§Ί5ίΓαί:ο ηεΐ ηοδίτο ΠΙιγο. 

9 (1810)* ■* 

Λιβόρνο τρ 20 Φεβρουάριου 4 Μαρτίου 3 810 

Γενομένης συνάξεως δια των πιττακίων τοΰ συστήματος των 16 

συνήλΌ-ον εί.ς αυτήν οΐ κύριοι κναί, κύριοι 

Δημήτριος Κονδαξής, Άνδρέας Κωνστάκης 
Αλέξανδρος Πατρηνός 
Θωμάς Σπανιολάκης 

} , Αναστάσιος Δεσπότης 
Επίτροποι Κωνσταντίνος Δημητρίου 

Άνδρέας Λουριώτης 
Γεώργιος Μπέτζος 
ΆΌ-ανάσιος Σταματάκης 

δλοι έ'χοντες ψήφοι 14. Καί παρά τοΰ Επιτρόπου άνεγνιόσθη τό κάτωθεν 
πρόβλημα : 

Οί έπιτρέποντες είς την εν Λιβόρνφ Εκκλησίαν τής ορθοδόξου πί- 

στεως των Γραικιον, άκούοντες την διάθεσιν πολλών συνάδελφων, τό πό¬ 

σον είναι ώφελείας πρόξενον εις των Γραικών τό Γένος τό παλαιόν τής 
Εκκλησίας σύστημα εις τό νά τρέφη δι’ ίδίαιν αυτής εξόδων νέους τρεις 
ομογενείς, επί σκοπώ νά σπουδάζομαι τάς έπιστήμας είς τάς κυριωτέρας και 
καλυτέρας τής Ιταλίας Ακαδημίας, διά νά μεταδώσωσιν έπειτα αυτοί τά 

Μιχαήλ Ροδοκανάκης 
Δοτώρ Ράζης 
Μιχαήλ ΙΤετροκόκκινος 
Κωνστ. Κόνιαρη 

Ϋ ΒαΙΙ. 168-170. 
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της Φιλοσοφίας φώτα εις την πατρίδα των, έστοχάσθησαν τά προτείνω σι 
προς τούς συνάδελφους των ομογενείς περί της βεβαιωσεως και επικυρω- 

σεως τού παλαιού αυτού αξιέπαινου συστήματος, τό οποίον, ύστερον από 
τό χρέος της ανθρωπότητας, έχει τον πλέον επαινετόν σκοπτν του να με- 

ταφέρη δηλαδή επάνω εις την πατρφαν Γην τον θησαυρόν των φώτων 
και των ιδεών ξεμακρυνθέντων άπο τάς προλήψεις και βαρβαρότητας 
των καιρών. Αί πειραι καί αί περιστάσεις εδιδαξαν τροπους επιτηδείους 
δι’ ών εμποδιζόμενων των καταχρήσεων πολλαπλασιάζονται αι ωφέλειαι, 
αΐτινες έπιβεβαιούσι καί έπιταχΰνουσι τοΰ σκοπουμένου την καλήν εκ- 

βασιν. 'Όθεν προβάλλεται ή άνανέωσις τοΰ συστήματος διά των ακο¬ 

λουθών συμφωνιών. 

Οί εν Λιβόρνφ Γραικοί τής Ανατολικής Εκκλησίας θέλουν τρέφειν 
τρεις ομογενείς Νέοι δι’ ιδίων αυτών εξόδων, δια νά σπουδαζωσιν εις τάς 
πρωτεύουσας τής. Ιταλίας * Ακαδημίας, είς τό διάστημα τεσσάρων χρόνων, 

δπου θέλουν καταγίνωνται διά νά τελειοποιηθώσιν εις τα μαθήματα τής 
Γεωγραφίας, Λογικής, Μεταφυσικής, Φυσικής, Φυσικής Ιστορίας, Μαθη¬ 

ματικών, Αστρονομίας, Βοτανικής, Χημείας, Ανατομίας καί Φυσιολογίας, 

είς τούς οποίους δι’ δλου απαγορεύονται τά τής Ιατρικής και Χειρουργίας 

μαθήματα. 
*Άν δέ οί επίτροποι των τής Γραικίας Σχολείων προτιμησωσιν κάλ- 

λιον νά σπουδάσωσιν οί νέοι αντί των είρημένων επιστημών την Αρχιτε¬ 

κτονικήν, Γλυπτικήν καί Ζωγραφικήν, τότε θέλουν εκλέγειν νέους κλίσιν 
έχοντας είς τήν άπόκτησιν των καλών τούτων τεχνών, οίτινες όταν φθα- 

σιοσιν εις Λιβόρνο, θέλουν στέλλονται είς Ρώμην, όπου εύρίσκουσιν όλα 
τά αναγκαία μέσα προς άπόλαυσιν τοΰ ποθουμένου. Εις έκαστον των μα¬ 

θητών προσδιορίζεται μισθός έτησίως φλωρίων εκατόν καί εν δώρον είς 
βοήθειαν τών εξόδων τοΰ ταξιδιού του, τόσον τοΰ ερχομού του, καθώς και 

τής επιστροφής του έν καιρφ είς τήν Πατρίδα. 

Προσκαλούνται είς τούτο ή Σχολή τώ>ν Αθηνών, Ίωαννίνων καί Χίου 
διά νά εκλέξη πάσα μία νέον ένα τον κρινομενον και φημιζομενον παρα 
τών επιτρόπων καί διδασκάλων τής Σχολής άξιον καί ικανόν, δστις στελ- 

λόμενος προς τούς έν Λιβόρνο) επιτρόπους τής Όρθοδοξου τών Γραικών 
Εκκλησίας, πρέπει νά είναι συντροφευμενος με τας ακολούθους αποδεί¬ 

ξεις: / , 
Αον) Θέλει έχει άνά χεΐρας έμμαρτυρον γράμμα τοΰ βαπτισματος 

του, φανερώνον ότι είναι εκ τής Όρθοδοξου πίστεως τών 1 ραικών, τό 
όποιον θέλει είναι βεβαιωμένον παρά τοΰ ίδίου άρχιερέως τής πόλεως, 
άφ’ ής ο νέος στέλλεται καί με την αποδειξιν οτι υπάρχει τεκνον μιας 
τών είς τήν Στερεάν πόλεως ή χωρίων τής Ελλάδος η τών νήσων αυτής. 

βον) Θέλει κρατεί άπόδειξιν παρά τών διδασκάλων και επίτροπων 

Ναοί καί θεσμοί τής Ελληνικής Κοινότητάς τοΰ Λιβόρνο ν. 12Ϋ 

τής Σχολής, ότι έχει ίκανάς δυνάμεις είς τήν Ελληνικήν διάλεκτον καί ότι 
έγινεν ακροατής όλης τής τών επιστημονικών μαθημάτων σειράς, διδα¬ 

σκόμενης εις τήν οποίαν ό νέος Σχολήν έχρημάτισε μαθητής. 

Αί ρηθεϊσαι αποδείξεις εννοούνται διά τούς νέους σκοπόν έχοντας 
νά τελειοποιηθώσι είς τ<ΰν επιστημών τήν μάθησιν. Προς δέ τούς νέους 
έπιθυμοΰντας νά σπουδάσωσι τάς τέχνας, τήν Αρχιτεκτονικήν δηλ. Γλυ¬ 

πτικήν καί Ζωγραφικήν, αρκεί μόνον νά έχωσιν άπόδειξιν παρά τών διδα¬ 

σκάλων καί επιτρόπων τής Σχολής ότι έχει ιδέαν τινά τής ελληνικής γλώσ- 

σης καί ότι είναι νέος ηθών καί φρονημάτων χρηστών. 

Φθάνοντες οί νέοι είς Λιβόρνο θέλουσι παρρησιάζονται προς τούς 
επιτρόπους τής Εκκλησίας, προς τούς οποίους θέλουν παραδίδωσι τά απο¬ 

δεικτικά των γράμματα, άτινα έρευνώντες καί εύρίσκοντες κατά τάξιν θέ¬ 

λουν φροντίζειν αμέσως νά τούς έξαποστείλωσιν είς τάς ακαδημίας, όπου 
έχουν νά ένασχολοΰνται άδιακόπως είς τά μαθήματα των, χωρίς νά κα¬ 

ταγίνω νται είς άλλο τι, είμή μόνον είς τήν άναγκα»αν μελέτην, δυνάμει 
τής οποίας ν’ άπολαύσοοσιν όσον τό δυνατόν όγρήγορα τοΰ σκοπού των 
τό ποθούμενον καί νά γίνωσιν άξιοι, ώστε νά ώφελήσοοσι #αί εαυτούς %α\ 

τήν πατρίδα των. 

Θέλουν είναι δέ εις χρέος τον καθ’ έκαστον χρόνον νά στέλλωσι προς 
τους εν Λιβορνψ κατά καιρόν επιτρόπους τής Εκκλησίας άπόδειξιν ύπο- 

γεγραμμένην παρά τών ιδίων αυτών διδασκάλων, φανερώνουσαν τον ζή¬ 

λον, τήν έπιμελειάν το)ν είς τά μαθήματα των καί τάς προόδους των είς 
αυτά, καί προς τοΰτοις τήν καλήν καί φρόνιμον αυτών ηθικήν διαγωγής. 

Άπεράσθη είς ψήφους λαβόντες εις τό ναι 14 καί άπεφασίσθη αυτό 
τό άξιοέπαινον έργον. 

Μιχ. Ροδοκανάκης 
Χρίστος Ραζής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 



Η ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑΤΤΪΚΟΫ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 339 

Ό υπ! άριθ'. 339 κώδιξ τής μονής Σινά έγράφη κ«τα τον 12°'* αιώ¬ 

να υπό Ιωσήφ καθηγούμενον τής έν Κων/πόλει Μονής ιοΰ Παντοκοα- 

χορος καί άφιερώθη ύπ’ αυτόν εις τήν έν τή πατρίδι του Λημνψ Μονήν 
τής ΙΙαντανάσσηςι. Γδ χειρόγραφον περιέχει εκλογήν εκ δεκαές λό/ωτ 
τού Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ και κοσμείιαι υπό μικρογραφιών, έκαστη 
των όποιων, πλήν τής πρόιτης. εύρίοκεται έν είδει έπιτίτλου εις τήν αρ¬ 

χήν του λόγου, έξ ου είναι ειλημμένον και το θέμα της . Ημάς όμως 
ένταϋθα ενδιαφέρει μόνον ή έν αρχή τοΰ χειρογράφου ολοσέλιδος μικρο¬ 

γραφία, ή χρησιμεύουσα ως προμετωπίς αυτού ΰ (Είκ 1). 

Εις τό μέσον τής μικρογραφίας ταύτης, κάτωθεν τρίλοβου τόξου βα- 

σταζομένου υπό δυο κιόνων μετά διπλών κορμών συνδεόμενων διά κόμ¬ 

βου, εϊκονίζεται ό ' Λγ. Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός καθήμενος επί έδρας 
καί γράφιον. ΙΙρό αυτοΰ εύρίοκεται αναλογίαν έ'χον εις τό άνω μέρος βι- 

βλ·ον άνοικτόν, άνω δέ καί δεξιά, εντός ήμικυκλίου, ο Ιησούς έν προτομή 
ευλογών. Τό άνω μέρος τής όλης συνθέσεως καταλαμβάνουσι, κατά τά πλά¬ 

για, οικοδομήματα καλυπτόμενα υπό τρούλλων καί σαμαρωτών ή πυραμι¬ 

δοειδών στεγών. Είς τό μέσον των στεγών τούτων ύψονται τρονλλος, εις 
τό τύμπανον τού όποιου ανοίγεται τόξον βαοταζύμενον υπό κιονίσκων 
καί στεγάζον εικόνα τής Θεοτόκου καθημένης επί θρόνου άνευ ερεισί¬ 

νωτου καί κρατούσης επί των γονάτα.ν τον Ίήσουν κατά τόν τύπον τής 
Πλατυτέρας. Εις τά πλάγια εύρίσκονται δύο πυργοειδή οικοδομήματα. 

ι Βλ. V. () 8 γ I ΐι ίΐΐ3ΐ η. ΟαίαΙο^αδ οοιΤχαηι χΓαεοοη.ηι δΐηαίίίοοπιιη, Οχ- 

ίοπΐ 1886, 72 κ. έξ. 
» Αί περισσό ιεραι άπεικονίσΰησαν ύπύ τού Ν- Κ ο η <1 3 λ ο ν, Λεύκωμα 

του Σι να (ρωσ.), Όδηησός. 1882, πίν. 00-75. Τό λεύκωμα τοΰιο δεν ήδυνήΰην νά 
•δω. Τρεις έξ αυτών έδημοσίευσεν ή Ο Μ. 0*1 Ιοιι Βν^ηΐίηο ΑγΙ «ηά ΑπΛηχ- 

οΐο^γ, Οχίοπΐ 1 !Μ;. <5. 415. είκ. 257 (Γέννηαις), ο. 101, είκ. 296 (Πεντηκοστή), σ· 

612, είκ -107 (’Ανάστασις). Μίαν επίσης έδημοσίευοεν ό Η. Ο 1 0 ο 1ί, Πιο υΐιπείΐΐ- 

ϋΐιβ Κι-,γ.ηϊ «Ιοί» Οίίβιι», ΒογΙϊπ 1926, πίν. ·* Γ'Λγ. Κυπριανός). 
3 Λύτη έχει πολλάκις «πεικονιοΟή. Πλήν ίών αρχικών δημοσιεύσεων τού 

ΚοιιάαΚον ιών άναφερομένων ύπύ Α. Ν ο κ γ * 8 ο ν, έν Ι.'ατΐ όχζβηΐϊη οηβζ Ιεε 
8!ανε8. Γ)«ηχίβηι<; τεοηβίΐ ίΐέιΐίό η \ά ηιόιηυΐιε (Ιο Τη. υεροηεΕή, Ρατίε 1926, 25,1, 
σημ. 2, τάς όποιας δεν ήδυνήθην νά ίδοι, εύρίσκεχαι καί έν Α. λί ΐ ο Η ε I, Ιϊϊ- 

«ΐοάε ιΐβ 1’αΛ. I, α. 245, είκ. 134. Επίσης παρά Ν. Κ ο η ά α Ε ο ν, Εικονογραφία 
τής Θεοτόκου (ρωσ ), Πετρούπολις 1914 — 15, II, ο. 338, είκ. 188, καί τελευταΐον 
έν άρίοτη ψωιυιυπία παρά Κ ο Γ α $ ο ν, ’Ενΐ) αν. πίν. XXXVIII. Πρβ. και }■ 

Ε 6 ε γ 8 ο 1 I, Κα πιίπί&ΙϋΓε υχζιιηΗηε. Ραπβ 1926, 38, σημ. 3. 
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Τούτων το αριστερόν έχει πυραμιδοειδή στέγην καί φέρει εις τόν άνω όρο¬ 

φον τρία ανοίγματα, εις δέ τόν κάτω παράθυρον κλειστόν, ύπ’ αυτό δέ 

Είκ. 1. Ο Αγ. Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός. Μικρογραφία έν αρχή 
τοΰ Σιναϊτικοΰ κώδ. 339. 

θωράκιο ν κοσμούμενον υπό ρομβοειδών γλυφών. Ό δεξιός πύργος στε¬ 

γάζεται υπό τρούλλου μετά παραθύρων εις τό τύμπανον, εις δέ τόν κάτω 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. "Ετος ΙΣΤ' 9 
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- - να/ύπτ-ται υπό όρθοιιαρμαρώσεως. παράθυρυν κλειστόν 

βασταζόμενοι ν.ατα τα ακοα υπ<0 κιο ! Τέλος χό ίσοδομι- 
_' Λί-ζ-,τ^ι Λ<γ)ίνοί)ν να φαίνεται ό εΐζ τ> [ * 

ΐςΐ^ν ί»> ολίγον τήν εικόνα τού 1>»«0- Ν'^-,.νον, * τοντο 

αποτελεί κατά τινα τρόπον το πΑαίσιον. = - τών 
•Η είκώ«· αίίτη εις τάς γενικός γο«!«!«*ί ακοΑουθειτο 

νηοφόντίον μοναχών, τού οποίον πολλά παραδείγματα νπαρχουο. ; Ο το 

Γ8 όίτ!« τού γράφοντο; μονάχον κηγάζετ άπό το γεντκον όχημα ™'· 

καθημέν<„ν καίγραφόντων Ινΐ,αγγελιστί,ν » Τι> σχ«η> αλ/.ωοτε «Κ εν- 

:ιΐ ο— - ':«'"«■»· -Λ ~χ“; γ 
Κόαννε/ιστών δεικνύει ΰ/μ μόνον ο κατακοσμος φωτοστέφανος τον, 

εύοίσκομεν δν και σκανιώτατα, εις απεικονίσεις Εοαγγελιστων , και 

δστις ενίομίζει ζ«ηηβ*ς τάς έπί σμάλτων εικόνας όι/.πα καχι η έδρα 
τό- όποιας οΐτος κάθηται. ΟΙ γοάφοντε.ς μονάχοι καθίστανται σχ 00 

- α ία καθήμενοι έπί σκαμνιού άνεο Ιρεισινωτον, ως δυναταί τις 
κατα κανόνα καΒ„εθέντα παραδείγματα, οι Κόαγγε- 
νά παρατήρηση εί, τ ανωτέρω παρα - , · τ1\ν 
ΐ ιστα’ι όμως χάθηντα, ως ΙπΙ τύ κλειστόν έπι έδρας ομοίας προς την 
τού Γρηγορίον τής έςεταζο,ιένης μικρογραφίας, ής άναλογον μορφήν εΐ- 

ρίσκομεν πράγματι εις απεικονίσεις Ευαγγελιστών εν χειρόγραφό,ς Ιε- 

* «λ,^οοχ^ Κ. * - . * Π..η.. «. * 

εΐ Ρ«Η». >037. Λεύκωμα, 

V*£*£ΐ£ 
<τ, 52 τής Κιεννης. Η. ο β · Ο 

έχ σμάλτου -Αοχάγγείων εις τδ Θηοανβ.^άκι^ τον^γ^άω 

χο„ έν Βενετίφ. Ο Η. Ό ί ν λ 1, Μεη,,οΐ <1· αη ΗγεεπΙπι. 2α νκδ. I ϊπε, 1· - · 

Ο. 694, βΙχ.ΜΖ- , κ 41})# \ν βί I Ζΐη Λ η η, ’Ένθ' αν. πίν. XXXIV. 

193. Ρ.ΒΓΛβοΠΓ ΐ’, Οΐβ Μϊηί»:ιΐΓβηΐί&αά5θΙιπίνβπ ΝαΐιοηαΙόΐΜΐυίΙα* ΐ» Αώ», 
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Λος προς τάς εικόνας τών Ευαγγελιστών μάς φέρει και τό προ τού Γρη- 

γορίου ευρισκόμενον άναλόγιον μέ τό ανοικτόν βιβλίον. 

Καί ταΰτα μέν όσον αφορά εις την εικόνα τού Ναζιανζηνοΰ. 

Έρχόμεθα ήδη εις την εξέτασιν τών άρχιτεκτονημάτων τών περιβαλ¬ 

λόντων αυτήν, τα όποια παρουσιάζουσι πολύ μεγαλύτερον ενδιαφέρον. 

Ο Κοηάαΐίον, ό καί πρώτος ασχοληθείς μέ την μικρογραφίαν ταυ- 

την, ένομιζεν δτι αυτή εικονίζει μοναστήριον μετά τής μεγάλης του εκ¬ 

κλησίας (Καθολικού) έν τω μέσφ καί άλλων παρεκκλησίιον, πύργων καί 
κελλίων καί δτι τό τρίλοβον άνοιγμα τό στεγάζον την εικόνα τού Γρη- 

γορίου αντικαθιστά τον εξωτερικόν τοίχον τού Καθολικού1. Άργότε- 

ρον όμιλε! περί πεντατρούλλου εκκλησίας μετά τόξων, πύργων, εξεδρών 
καί στοάς, υπό την οποίαν κάθηται ό γραφών Γρηγόριος. Τάς εις τό κάτω 
μέρος δύο κρηνας θεωρεί συμβολικάς, τούς δέ κατά τά άκρα δύο πυλώ¬ 

νας αποκαλεΐ κιβωρια. Τέλος τον εις ιό βάθος διά τών πυλώνων φαινό- 

μενον κήπον θεωρεί συμβολίζοντα τον Παράδεισον, δστις ανοίγεται διά 
τών λόγων τού Ναζιανζηνοΰ 2. 

Η λεπτομερής όμως έξέτασις τής μικρογραφίας ταύτης καί ή άνά- 

λυσις τών άπαρτιζοντων αυτήν στοιχείων δύναται νά μάς όδηγήση εις 
πολύ διάφορα συμπεράσματα. 

Διά την έρευναν ταύτην πολύ δύναται νά μάς βοηθήση ό τρόπος 
κατά τον όποιον εικονίζεται ό Ναζιανζηνός εις τάς δύο παλαιοτέρας δια- 

σκευας τής είκονογραφήσεο>ς τών λόγων του, τάς οποίας άντιπροσωπεύ- 

ουσιν αφ’ ενός ό υπ’ άριθ. 510 κώδιξ τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών 
Παρισίων, γραφείς μεταξύ τών ετών 880 καί 886, καί άφ’ ετέρου ό ύπ’ 

άριθ. 49—50 κώδιξ τής Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης τού Μιλάνου, άνήκων 
ομοίως εις τον 9ον αιώνα 3. 

Είς τον Παρισινόν κώδ. 510 ό Γρηγόριος κάθηται επί έδρας καί 
γράφει είς βιβλίον ανοικτόν επί αναλογίου. ’Όπισθεν αυτού υπάρχει χα¬ 

μηλόν κτίσμα, ώς επίσης καί δένδρα ύποδηλοΰντα κήπον. "Εμπροσθεν 

\νίβη, 1917 (Οεπ^3θ1ΐΓ. <1βΓ Αίεδάβηιίε ίη \νίεη. ΡΙιίΙ-ΙιίθΙ. ΚΙ.), πίν. XXV. 65. Διά 
τήν διακόσμησιν τής έδρας β/ν. 13 λ 1.1 ο π, ’Ένΰ ’ άν. ο. 678, είχ. 429. 

1 Τάς σχετικάς δημοσιεύσεις τοΰ Κοπά&ΐίον, ώς και ανωτέρω έσημείωσα, 

δεν ήδυνήύην νά ϊδω. Τάς περί τής έν ?ώγφ μικρογραφίας γνώμας του γνωρίζω 
έν τής περιλήψεως ήν παρέχει ό Ν ε ^ γ & 5 ο ν, ’Ένθ’ άν. 253 κ, ές. δστις φαίνε¬ 
ται αποδεχόμενος αύτάς. 

2 Ν. Κ ο η ά 3. 1ί ο £ ί, ΗίβίοίΓΟ άε Γατί δγζαηΐΐη οοιίδΐάέΓέ ρπηοϊρ&ΐεΐιίθηί 
<1^113 165 πιΐηίαίιΐΓ68. Τταδ. Μ. Ττανιδηδ^ϊ, Ρ&γϊβ, 1886—91, II, 97. 

3 Περί τών δύο τούτων χειρογράφων βλ. Ο. Μ ί 1 1 β ί, εν Α. Μ ί ο Η β 1, 

ΗΐδίοΪΓε άε ί’αΓί. ΐ. 239 κ. έζ. Ο ΐ ε 8 1, Μ&πυεί, 621 κ. έξ. 
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X. Ξυγγοποΰλον 

τον είκονίζίται εκκλησία εΐ; σχήμα ^-Ιηον βασιλικής1 (ΕΙκ. 2). 

Εις τόν Άμβοοσιανόν κώδ. 49-δΟ ή παρασταοι; είναι Λ.αψ< _ ^ 

τικι'ι Έκεΐ έν αρχή έκαστον σχεδόν λόγον είκονίζεται το έσωτερικ ^ ι 

πιλικής, όπου δ Ναζιανζηνός δρθιος ίκφωνεΧ τόν λόγον τον, αυτόν 

δέ εις έπαλλήλονς σειοάς καθίστανται οί ίχροαται (Εικ. 3), κοΛΛακ ς 

αάλιστα, «πως έν άρχή τον λόγον εΙς τον; Μακκαβα.ους, παρα τον ομ, 

Είκ 2 Ό "Αγ. Γρηγόριος Ναζιανζηνός. Μικρογραφία τού ία1 άρι*. 510 

κώδ. τής Έθν. Βιβλιοθήκης των Παρισιων. 

λοϋντα Ιεράρχην, καθίστανται κατά περίεργον τρόπον είς_τήν άνοιας 

ράν καί τά πρόσωπα τά άναιρερόμενα έν τή όμιλίςτ, επι του προκειμενον 

δηλαδή οί Μακκαραιοι3. , , ΤΛν}Ρ1_ 
’Λργότερον, εις χειρόγραφα εικονογραφημένα περ.εχοντα τήν λει 

τουργικήν λεγοαένην εκλογήν τών δεκαές λόγιαν του 1 ρηγορίου των άνα- 

γινωσκοιιένοιν ε’,ς τήν Εκκλησίαν, όπως έπί παραδειγματι ό ΙΙα*™ « 

κώδιξ 543, ευρίσκομεν τόν Ναζιανζηνόν καΟημενον επί έδρας *«α ΥΡ - 

φόντα έμπροσθεν οικοδομήματος, τύ οποίον, κατα πασαν πιθανότητα,^ 

Ιονίζει εκκλησίαν, προ δέ τον Γοηγορίου τά πρόσωπα η τα γεγονότα δν 

γίνεται μνεία έν τφ λόγο. (Είκ. 4) 4. Ή τελευταία αντη διασκευή προ- 

1 Η. Ο ηι ο η I. ΜίηΐκΙιιτεδ Ρ1<» η.κηαεοτίΐδ ««« ά« <» ®Μ!ο*'Λ· 

(ΐηο Ναϊίοηαίο, Ραπ*, 1929, αίν. ΙΛ’. , Η&αΐ€3 Ε· 
2 Φωτογραφία *π* άριθ. Ο 355 τής τν Παριοιοις ΟοΗ**·®*» ιΐο* Η 

1' ° 3 Άπεικόνισις παρά \ν ο ΐ I ζ ιη 3 η η, ’^θ ’ άν. πίν. ΕΧΧΧνΙΙ. ο47. 

* Ο ιη ο η I, ’Ένθ' άν πίν. ΟΧΧΙ. 1-2, Ο**™. 2. 
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έρχεται αναμφίβολος από τόν ελληνιστική; ολως έμπνεύσεως τύπον τοϋ 

Παρισινού κώδ. 510. Είναι φανερόν δτι ή εκκλησία, ή οποία εις τόν Πα¬ 

ρισινόν κώδ. 510 εύρίσκεται εις τό ακρον τής είκόνος (Εικ. 2), έτοποϋε- 

ΕΙκ. 3. Ό 'Άγ. Γρηγόριος Ναξίαν - 

ξηνός δμιλών εντός τοϋ ναοϋ. Μικρο¬ 

γραφία τοϋ ύπ1 άριθ. 49—50 κώδικος 

τής Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης τοΰ 

Μιλάνου. 

τήθη όπισθεν τού γράφοντος Γρη- 

γορίου, διά νά έξοικονομηθή χώρος 

προς άπεικόνισιν έμπροσθεν αΰ- 

τοΰ τών προσώπων τών άναφερο- 

μένων εις τόν^λόγον. 

’Έχομεν οΰτω εις τόν Παρι¬ 

σινόν κώδ. 543] (Είκ. 4) τήν άρ 

χήν τής συμπτύξεως τών παρα- 

στάσεων τοΰ γράφοντος Ναζιαν- 

ζηνοΰ και τοΰ οικοδομήματος, δη¬ 

λαδή τής έκκλησίας. Ή συνεπτυ¬ 

γμένη αΰτη μορφή επιτρέπει ήδη 

νά κατανοήσωμεν τήν απασχο¬ 

λούσαν ημάς μικρογραφίαν τοΰ 

Σιναϊτικοΰ κώδικος (Είκ. 1). 

Είναι φανερόν δτι αΰτη απο¬ 

τελεί μίαν συνένωσιν όλων τών 

παλαιοτέρων τύπων. Ό καθήμενος 

Γρηγόριος] μέ τό.^πρό αΰτοΰ άνα- 

λόγιον κατάγεται άναμφιβόλως 

από τήν παράστασιν τοΰ Παρισι¬ 

νού κώδ. 510 (Εικ. 2) τό δτι δέ 

γράφει δχι επί τοΰ βιβλίου τοΰ ευ¬ 

ρισκομένου επί τοΰ αναλογίου, 

άλλ’ επί φΰλλου, τό οποίον κρατεί 

εις τήν άριστεράν, σχετίζει αυτόν 

προς τήν έξειλιγμένην μορφήν τοϋ 

Παρισινού κώδ. 543 (Είκ. 4). Ό 

Ναζιανζηνός δμο^ς δεν παρίστα- 

ται καθήμενος καί γράφων εις τό 

ΰπαιθρον, όπως] έν τφ Παρισινή) 

κωδ. 510, άλλ’ εις τό εσωτερικόν 

έκκλησίας. Οΰδεμία, νομίζω, δΰ- 

ναται νά ύπαρξη αμφιβολία, δτι ή 

λεπτομέρεια αΰτη σχετίζεται μέ τόν] τύπον τόν όποιον 

βροσιανός κώδ. 49—50,|δπου ό Γρηγόριος παρίσταται 

εσωτερικόν βασιλικής (Είκ. 3). 
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Α. Ξυγγοπούλου 

Οίίτω δύναχαι νά θβωρη#η»Ώ έκτος αμφιβολίας δτι ή απασχολούσα 

ημάς παράστασις τού Γρι,γορίου σχετίζεται ατενώς πρός τούς παλαιοτέ- 

ρους τύπους. Το οικοδόμημα δμως, εντός τού όποιου είκονίζεται κα«·η- 

μένος καί γράφουν, πόθεν κατάγεται ; 

"Αν έξετάση τις λεπτομερώς τό πολύπλοκοι- τούτο άρχιτεκτόνημα, θά 

παρατηρήση ότι τά άπαρτίζοντα αυτό στοιχεία εύρίσκονται πάντα εις την 

βαΧΠΜΜΙΜΜΙβΛΜΛΑ 

77777/ ϊ/ί/1 

Κίκ· 4. "Αγ. Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός— Μαυτύριον τοΰ Λγ. Κυ¬ 

πριανού. Μικρογραφία τοΰ ΰπ' άριθ. 543 κώδ. της Έθν. Βιβλίο- 

■θήκης των Παρισίων. 

έν σχήματι πεντατρούλλου ναού σύνθεσιν, την οποίαν εν άλλη μελέτη 

ήμών εύρομεν αποτελούσαν την προμετωπίδα των κωδίκων Βατικανού 

11(52 καί Παρισινού 1208, ώς καί την επικεφαλίδα των λειτουργικών εί- 

ληταρίων των Αθηνών και τής Πάτμου 1. 

Πράγματι, τό τρίλοβον τόξον μέ τούς κίονας τούς έχοντας διπλούς 

συνδεδεμένους κορμούς, ύπό τό όποιον είκονίζεται ό Ναζιανζηνός, ούδέν 

άλλο είναι παρά τό μεσαΐον άνοιγμα τού Τέμπλου εν τή προμετωπίδι 

τού Βατικανού κωδικός καί έν τή έπικεφαλίδι τού είληταρίου Αθηνών θ 

Τό ύπεράνω τού τρίλοβου τούτου άνοίγματος ορθογώνιον άέτωμα ευρί- 

σκεται άπαράλλακτον καί εις τούς άνωτέρω μνημονευθέντας κώδικας, 

* Βλ. Επετηρίδα τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 13, 1937, 158 κ. έζ. εικ. ϊ 

2, 7—8. 
* Έπετηρίς, Ένθ’ άν. σ. 160, είκ. 1. σ., 168, είκ. 7. . 
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όποις καί εις τά είλητάρια. "Ομοιος επίσης είναι καί ό υπέρ τό άέτωμα 

τούτο μέγας κεντρικός τρούλλος, ή δέ επί τού τυμπάνου αυτού κάτωθεν 

τόξου είκονιζομένη Θεοτόκος είναι ή Πλατυτέρα των είληταρίων των 

Αθηνών καί τής Πάτμου, ή οποία δμως εκεί εύρίσκεται κάτω τού ορθο¬ 

γωνίου αετώματος καί όχι επί τοΰ τυμπάνου τού τρούλλου, όπου κατά 

παρανόησιν έζωγράφησεν αυτήν ό τεχνίτης τού Σιναϊτικού κιύδικος. 

Άλλα καί τούς τέσσαρας περί τον κεντρικόν μικροτέρους τρούλλους, 

τούς είκονιζομένους εις τά δύο είλητάρια καί τά δύο χειρόγραφα, είναι 

δυνατόν νά διακρίνωμεν εις την Σιναϊτικήν μικρογραφίαν περιπεπλεγμέ¬ 

νους μεταξύ στεγιον καί πύργων ασχέτων προς τό κύριον θέμα. Ό είς 

τούτων εύρίσκεται αριστερά είς τό βάθος ευθύς παρά τον κεντρικόν, ό 

δέ αντίστοιχος προς δεξιά είκονίζεται κατά τό άκρον άποκεχωρισμένος 

τού κεντρικού διά τού παρεμβαλλομιένου οικοδομήματος μέ την σαμαρω- 

τήν στέγην. Οί δύο τέλος εμπρόσθιοι μικροί τροΰλλοι είναι οί στεγάζον- 

τες τούς δύο εκατέρωθεν τοΰ τρίλοβου κεντρικού ανοίγματος πύργους. 

Τούτοον μόνον ό προς δεξιά διετήρησεν οπωσδήποτε την αρχικήν του 

μορφήν, ένφ ό προς αριστερά μετεβλήθη είς πυραμιδοειδή στέγην. 

Είναι επίσης δυνατόν νά έξηγηθή καί ή προέλευσις τΡών δύο είς τό 

κάτω μέρος τής είκόνος καί κατά τά άκρα είκονιζομένων πυλώνων, τούς 

οποίους ό Κοηάαΐζον ειχεν εκλάβει ώς κιβώρια. Ούτοι πράγματι ούδέν 

άλλο είναι είμή τά έκατέρο)θεν τού κεντρικού ανοίγματος τού Τέμπλου 

δύο τόξα, ύπό την μορφήν ιδία την οποίαν έ'χουσι ταύτα είς τό εΐλητά- 

ριον τής Ιϊάτμου 1 2. Τούτο εξηγεί καί την δά δρθ'ομαρμαρώσεως επένδυ- 

σιν αυτών, την οποίαν εύρίσκομεν καί είς τό ύπέρ τό τρίλοβον άνοιγμα 

ορθογώνιον άέτωμα, δ'που μάλιστα ύπάρχουσι .καί οί διά μαρμαροθετή¬ 

ματος ρόδακες, είκονιζόμενοι είς την ιδίαν θέσιν καί είς τό είλητάριον 

τών Αθηνών εις τό χειρόγραφον τού Βατικανού. 

Ούτω, νομίζω, άποδεικνύεται έπαρκώς δτι τό ολον οικοδόμημα είς 

την προμετωπίδα τοΰ Σιναϊτικού χειρογράφου πηγάζει από την άνάλογον 

σόνθεσιν την εύρισκομένην είς τούς κποδικας τοΰ Βατικανού καί τών Πα¬ 

ρισίων, δ πως καί είς τά είλητάρια τών Αθηνών καί τής Πάτμου. 

Ή αρχιτεκτονική δμως αυτή σύνθεσις, ή οποία είς τά μνημεία εκεί¬ 

να έχει καθαρότητα συλλήψεως τόσην, ώστε νά μή άφίνη αμφιβολίαν, 

ώς είδομεν έν τή περί αυτής ήμετέρα μελέτη, δτι είκονίζει τό εσωτερικόν 

"Ιερού εκκλησίας μετά τοΰ προ αυτού Τέμπλου 3, είς την μικρογραφίαν 

τού Σιναϊτικού κώδικας την άπασχολούσαν ημάς ενταύθα έχει δεινώς 

παρανοηθή, ούτως ώστε νά χρειάζεται λεπτομερής έξέτασις αυτής διά νά 

1 Έπετηρίς, Ένθ’ άν. σ. 172. είκ. 8. 

2 Έπετηρίς, Ένθ’ άν. 169 κ. έζ. 
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πεισθή τις δτι κατάγεται άπό τά πρότυπα εκείνα. Ό έκτελέαας αυτήν 

τεχνίτης, μή Ιννοών φαίνεται την σημασίαν τής αρχικής εκείνης <™νθε- 

σεως, «αρεμόρφωσεν αδτήν διά τής προσθήκης πολλών άσχετων έντελως 

στοιχείων. Μεταξύ των στοιχείων τούτων είναι καί 6 κήπος δ φαινομενος 

εΐς τό βάθος. Τοιούτους κήπους φαινομένους δπισθεν τοίχων ή κιγκλιδων 

εΰρίσκομεν δχι σπανίως εις μικρογραφίας χειρογράφων ελληνιστικού χα¬ 

ρακτήρας, όπως Ιπΐ παραδείγματι εις τό Μηνολόγιον τού Βασιλείου Β' εν 

τή Βιβλιοθήκη τοϋ Βατικανού *. Όλίγα επίσης δένδρα όπισθεν χαμηλού 

κτίσματος εΰρίσκομεν καί εΐς την ανωτέρω παρετεθεϊσαν εικόνα τού Να- 

ζιανζηνοΰ Ιν τφ Παρισινή, κώδ. 510 (Είκ. 2), παράδειγμα δείκνυαν εις 

ημάς τον δρόμον διά τοϋ όποιου τό ελληνιστικόν τούτο στοιχεϊον εισήλ- 

Φεν εις την απασχολούσαν ημάς σύνθεσιν. 

"Οσον αφορά εις τάς εΐς τό κάτω μέρος τής εξεταζόμενης μικρογρα¬ 

φίας δυο κρήνας μετά πίδακος, δέον καί ή καταγωγή αδτών ν* άναζητη- 

Ό-η εις ανάλογους περιστάσεις ελληνιστικού χαρακτήρος - 

Ούτως εκ των ανωτέρω διά μακρών εκτεθέντων προκύπτει τό θετι¬ 

κόν, ώς τουλάχιστον νομίζω, συμπέρασμα, δτι ή μικρογραφία τοϋ Σιναι- 

τικοΰ κωδικός δεν παριστά, όπως ειχεν υποθέσει ό ΚοηάειΙτον, τό εσωτε¬ 

ρικόν μονής μετά τού Καθολικού καί των λοιπών εξαρτημάτων αυτής. 

Πρόκειται απλώς περί παρανενο.ιμένης καί Εκφυλισμένης μορφής τής εν 

σχηματι πεντατρούλλου εκκλησίας προμετωπίδας, τής οποίας τον Αρχικόν 

τύπον καί την εϊς διαφόρους περιστάσε.ς χρησιμοποίηση· αυτής εξητασα· 

,ιεν έν προγενέστερα έργασίρι ήμών. Εκεί απέδειξα., εν δτι τό εν τη προ- 

αετωπίδι ταύτη πεντάτρουλλον «ρχιτεκτόνημα εϊκονίζει τήν αψάδα εκκλη¬ 

σίας μετά τοϋ προ αύτής Τέμπλου. Ό ζωγραφήσας τήν προμετωπίδα του 

Σιναϊτικού κωδικός, άντί νά εϊκονίοη τόν Ναζιανζηνόν γράφοντα εις το 

ύπαιθρον καί ένώπιον ή όπισθεν αυτού τήν εκκλησίαν, όπως εις τους 

Παρισινού; κώδικας 510 καί 343, (ΕΙκ. 2, 4), έτοποθέτησεν αυτόν εις το 

Εσωτερικόν τής εκκλησίας, δπως ό ζωγράφος τοϋ Ά,φροσ,ανου κωδ· 

49 —50 (Είκ. 3). Λιά τήν παράστασιν οιιοος τού εσωτερικοί) τής εκκλησίας 

έχρησωοποίησε τό από τού ϋου ήδη αίώνος έν χρήσετ πεντάτρουλλον «ρ- 

1 Βλ. II Μ«,ο1<ηρο Λΐ Β»«1ίο II, ΤογΙβο, 1907 ΙΟχΚομ ο *1«Λί 

. VIII). πίν. 181, 229, 384 κ. ί. ΤΤοΡ- Μ' <><= Β « >' ' ' 4 * *’ 1-'1*1*>ι1*ι'0" 1,ν“η' 
ίίηβ, (ϊΓβηοάΙε - Ρλπ5, IΠ02, 78. 79, 144· . 

3 Βλ. προνείρως τό ψηφιδωτόν ιού Δαφνιού παρα Ε. Ό : <; ζ - Ο· «' ™ ” 8’ 

Β,,,οώκ· Μο«ί« 1η Ογοοο*. Οε,ηΙ,ΓίίΚί Μί»«ιΗ„8ΒΐΙ», 1931, βΐ*. 109. Επιβης 
λ κανόνα. Γ0„ 40ι« 0) κωδικός «ή; Ίί»ν. ΒΟλτοθήχη; των Παοτσ,ων εν 

Ο 8 ε η 1 ιι ι:ι Ι> ο γ 8 ο τ. Ι/έρορέε 8>·ζ»ηΙίπε. Γ, 756, 701. Πμβ. χαι Β ν )· 1 ι β, 

’Ένθ’ άν. 145. 

Η 

Ή μικρογραφία έν αρχή του Σιναϊτικού κώδ. 339. 137 

χιτεκτονημα, περί τού οποίου μάκρος έγενετο λογος εΐς τήν προγενεστέ- 

ραν ήμών μελέτην, άλλα μεταμορφωμένον καί παρανενοημένον. Εις τήν 

επίδρασιν τέλος των παλαιοτερων ελληνιστικών εικόνων τού Γρηγορίου 

γράφοντος εν ύπαίθρφ οφείλονται καί αί κρήναι καί ό κήπος εις τήν 

Σιναϊτικήν μικρογραφίαν. Ούτως ή άνευρεθείσα καταγωγή τα>ν απαλλάσ¬ 

σει τά ελληνιστικά ταϋτα θέματα από τήν συμβολικήν σημασίαν, τήν 

όποιαν απέδιδεν εις αυτά, ως ανωτέρω είδομεν, 6 Κοηάαΐίον. 

Αλλα θα ερωτηθή ίσως, διατί ο γράφων Γρηγόριος εικονίζεται 

έχων ενώπιον ή όπισθεν αυτού εκκλησίαν ή καθήμενος εις τό Εσωτερικόν 

αυτής. Τούτο θά εξηγηση τις ευκόλως άν έχη προ οφθαλμών δτι οί δεκαέξ 

λόγοι τού Ναζιανζηνοΰ οι άποτελοϋντες τήν λειτουργικήν καλουμένην 

εκλογήν, αυτούς δέ ακριβώς περιέχει καί δ Σιναϊτικός κώδιξ, άνεγινώ- 

σκοντο είς τήν Εκκλησίαν καθ’ ώρισμένας έορτάς 3. Εις τόν γνωστόν ήδη 

εΐς ημάς Παρισινόν κώδικα 443 αναγράφεται μάλιστα έν αρχή έκαστου λό¬ 

γου καί η ημέρα τού έτους, καθ’ ήν δέον οΰτος ν’ άναγινώσκηται έν τή 

Εκκλησιρ. \ Η λεπτομέρεια αΰτη εξηγεί αυτή καί μόνη τόν λόγον τής 

άπεικονίσεως τής εκκλησίας μετά τού Γρηγορίου. 

Ή σύνθεσις τέλος αύτη, δπως παρουσιάζεται εις τήν Σιναϊτικήν μι¬ 

κρογραφίαν, θά ήδύνατο ίσως νά χρησιμεύση ώς αφετηρία διά τήν ερ¬ 

μηνείαν τής παραδόξου παραστάσεως των Τριών Ιεραρχών —Γρηγορίου, 

Χρυσοστόμου και Βασιλείου— των οποίων έ’καστος χωριστά εικονίζεται 

ως «Πηγή τής Σοφίας», παραστάσεως λίαν διαδεδομένης εις τάς τοιχο¬ 

γραφίας από τού 14™ κυρίως αιώνος, άλλ’ εμφανιζόμενης από τού 11ου 

ή 12ου εις τάς μικρογραφίας τών χειρογράφων δ. Ή έξέτασις όμως τοϋ 

θέματος τούτου έξέρχεται τών πλαισίων τής παρούσης εργασίας. Τούτο 

θέλομεν εξετάσει -εΐς προσεχή μελέτην. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

3 Μ ί 1 1 β ί έν Μ ί ο ύ ε 1, ’Ένύ* άν. 239. Οί λόγοι ούτοι είναι είς τήν υπό 
τοϋ Μ ί § η ε (Ρ Ο. τόμ. 35—36) έκδοσιν τών απάντων τοϋ Ναζιανζη νοΰ οί έξης, 

«ατά τήν σειράν, ήν συνήθως εχουσιν είς τά χειρόγραφα : 1, 45, 44, 41. 15, 24, 
19, 38, 43. 39, 40, 11, 21, 42, 14 και 16. 

4 Ο πι ο π I, "Εν&’ άν. ΕΙσαγωγή, 56. 

5 Βλ· Α. Ο τ % 3 & γ, ϋιι ρείπίϊίΓε Γβ1ΐ§ϊβα86 βπ Βαί^αιίβ, Ραπε, 1928, 278. 
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ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΛΙΤΑΡΧΟΣ 

Σιίγχοονοι καί συμπολΐΐαι, τοϋ Αλεξάνδρου Νεροΰλη, περίπου οποίου 

τό σημείωμά μου εις τήν Επετηρίδα τοϋ παρελθόντος έτους, εγενοντο οι 

Μιχαήλ-ό κατόπιν μεταλλάξας τό όνομα ε?ς Έρμοδωρον-Λχισταςχης και 

Ιερώνυμος Λίταρχος. ~ 
εΩς προς τό επώνυμον, παρατηροϋμεν ότι τούτο απο του τελοις 

ΙΕ' αΐώνο* και εντεύθεν άπαντά ώς Λησταρχης, Λήσταρχος, Λίταρχος, 

Λίταρδο; καί Λιτάρχης. Ήτο »’ ή οίκογένεια εκ των πρώτων εν Ζάκυν¬ 

θο, αΐ όποϊαι επί Βενετοκρατίας, έγγεγραμμεναι εις την Χρυσόβιβλόν 

ίΙΛότο οΓοτο] μεταξύ των ευγενών, άπετέλεσαν τό έξ 150 μελών Συμβου¬ 

λίου τής Μεγαλοπρεπούς Κοινότητος τής Νήσου. Ή οικογένεια αυτή μέ¬ 

χρι σήμερον σφζομένη έν Ζακΰνθφ διετήρησε τό πρώτον έπωνυμον αυτής, 

τό καί άρχαιότερον, Ληστάρχης. _ ,. 

Του Έριιοδώρου, γεννηθέντος κατά τάς άρχάς του 1Σ I . αιοννος, πα¬ 

τήρ έγένετο ό ίερεύς Φίλιππος, υίός Γ, αδελφό; τοϋ Φραγκίσκου, οοτις την 

20Ιανουάριου 1531 παρέμενεν έν ’Λγκώνι τής Ιταλίας\ και οατις επι- 

στρέψαςείς Ζάκυνθον έγένετο συμβολαιογράφος3. Ούτος έκ της «τυ,υγου 

του Θεοδώρας3, άγνωστου έπωνυμου, εσχε τρεις υίους, του:: ΙΙετρον ιε¬ 

ρέα, γενόμενον και τούτον συμβολαιογράφον4, Άνδρέαν και Μιχαήλ ( Ερ- 

μόδωρον), άπέθανε δέ κατά Δεκέμβριον τον 1553 ή άρχάς του 1θθ·1, της 

διαθήκης του συνταχθείσης την 12 Δεκεμβρίου 1553 λ "Οτι δε η πατρις 

τού Έρμοδώρου ήτο ή Ζάκυνθος, καί οΰχί, ώς ψοονοίσί τ.νες, η Χίος, 

οΰδεαία ύπάρχει αμφιβολία 
ΙΙερί τοϋ Έρμοδοόοου Λήσταρχου πολλά παρά διάφορων εχουσι γρα- 

: Βλ συαβ)νθάφον Ζακάνθον Ν. Φραγκόπυυλον, σε).. 354, 300. 

2 Τ’ άοχεϊα τούτου ά*ύ 1 ΑΟγ. 1539 μέχρις 9 Άπριλ. 1553 τηρούνται, ως *«. 

των άλλων συιιβ)γράφων, πασά ιφ ' Α·,χ«ιο·ρυ).ακείφ Ζακύνθου. Γην σνμβολαιογρα- 

φικι',ν ήδύναντυ νά έξασκώσι καί ίτοτί; εις τάς Βενετοκρα,ονμένας τότε χωράς, 

διαταγή όμως τού Γεν. ΙΙρσβλεπτοΓ, Θαλάσση; Λ· «Μάνη απο 2ο Μαιου 1031 κα, 
\όιιω Η 33 άρθρων τοϋ Γ. Π0ο[!λ. Θαλάσσης Α. Δονώ «5*4 10 Μορι.Ο* 1ω0. απη- 

γορεύθη έπί ποινή εις τούς κληρικούς ή έςάσκησ,ς τον επαγγέλματος του ονμβο- 

λαιονράφου. _ „ , 
3 Αυτή. χήρα οδσα, κατέλιπε, διά τής από 2 Σκπι. 15·>4 διαθήκης της, συντα¬ 

χθείσης παρά τφ συμβολαιογραφώ Θ. Παρίση, σελ. 367, μέρος τής περιουσίας της 

εις τά τέκνα της. , 
X Διετέλεσε συμβολαιογράφος άπό 24 Όκτ. 1549 μέχρι Ιο Απρ. 1560. 

!> Συμβολαιογρ. Θ. Παρίσης σελ. 369, 

Μιχαήλ Έρμόδωρος Ληστάρχης. Ιερώνυμος Λίταρχος. 169 

φή ι. Παρέρχομαι δθεν δι’ ολίγων διά τού σημειώματος μου τούτου τά τού 

βίου του, συμπληρών κενά τινα δι’ άγνοίστων πληροφοριών, ειλημμένων 

έξ επισήμων έγγράφοον. 

Ούτος έν τω κολλεγίφ τής Ρώμης έκπαιδευθείς καί εγκρατής γενό- 

μενος τής τε Ελληνικής καί Λατινικής, άνεχώρησεν ε κείθε ν, άπεχθα- 

νόμε.νος την αυλήν τής Ροόμηζ, τήν συστηματικώς τούς Έλληνας σπου- 

δαστάς προσηλυτίζουσαν 3, καί μετέβη εις τό Πανεπιστήμιον τής Φερρά- 

ρας, δπου έσποΰδασε την ιατρικήν. Έκ Φερράρας μετέβη εις Χίον, ώς 

φαίνεται εξ επιστολής του άπό 11 Φεβρουάριου 153ο προς τον Ματθαίον 

Δεβαρήν, έν τή ν ήσω δέ ταύτη διέτριβε καί κατά τό ' 538, ώς δεικνύει 

έτέρα επιστολή του κατά τό έτος εκείνο έκ Χίου προς τον έ'ξοχον λατι¬ 

νιστήν καί ελληνιστήν’Ίλερμον Βουδαϊον [1467—1540]. 

Εκεί εύρίσκετο καί κατά Μάϊον τού 1541, δτε είχε πληρώσει τριά¬ 

κοντα καί έν φλωρία διά την εξαγοράν τοϋ «ίχμαλόίτου Άντοινίου Ζερ¬ 

βού3. Έκ Χίου δέ, δπου διηύθυνε σχολεΐον καί μετήρχετο τήν ιατρικήν4, 

μετέβη εις Ρώμην, πιθανόν προ τής 26 Νοεμβρίου 1543, ώς ή επιστολή του 

προς τον μαθητήν του Αλέξανδρον Νερούλην, εκεί δ’ ευρισκομένου, μνη¬ 

μονεύει αυτού έν επιστολή του ό Ιάκωβος Δίασωρΐνος. Κατόπιν μετέβη 

εις Φερράραν, δπου τό 1546 διωρίσθη καθηγητής εις τό έκεΐ Πανεπιστή¬ 

μιων διδάσκων τά ελληνικά γράμματα5. Έκείθεν άπηύθυνε τήν άπό 15 

Δεκεμβρίου 1547 προς τον Ματθαίον Δεβάρήν επιστολήν του καί εκεί 

ελαβεν επιστολήν παρά τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου Διονυσίου Β' κατά 

τήν β' αύιού πατριαρχείαν, παροτρύνουσαν αυτόν νά μεταβή εις Κων- 

σταντινούπολιν καί διδάξη έν τή πατριαρχική Ακαδημία. 

Άναχωρήσας έκ Φερράρας ό Έρμόδοορος διήλθεν έκ Ζακύνθου, προς 

,έπίσκεψιν των οικείων του, τής ευκαιρίας δ’έκείνης έπωφεληθεΐσα ή 

Μπέτα, θυγάτηρ Σιμού τοϋ Μπούα καί σύζυγος Νικολάου Μαλανδρίνου 

εξουσιοδότησες αυτόν καί τον Νικόλαον Βλασόπουλον, τήν 22 Όκτιοβρίου 

1 Μεταξύ των περί Έρμοδώρου άοχαιότερον γραψάντων καταλέγονται καί οί : 

Κρούσιος, Μ. Παρανίκας, Π, Ρουσάνος. Λ. Μουστοξύδης, Παπαδό^ουΤ,ος Βρετός’ 

1ν Σάθας, Π. Χιώτης, Μ. Γεδεών, Ε. Εε§ι·ίΐη<1, Ν. Κατρα|ΐής. 

8 Κατρα μ ή. Φιλ,ολ. ’Λνάλεκτα Ζακύνθου 240.. ! ·„ ' .. 

3 Συμβολαιογράφος Β. Φραγκόπουλος, 146 /" - 

4 Νομίζω δτι ό Κατραμής σφάλλεται γραφών δτι τό 1581 Δημήτριος ό Μαρ- 

μαράτος άπέστειλεν έκ Κέρκυρας προς τον Έρμόδωρον επιστολήν, διότι το 1.581 δ 

'Ερμόδωρος δεν έζη, έκτος άν ό θάνατος αύτοϋ ήτο άγνωστος είς τον Μαρμα- 

ράτον. .·.· ... . 

5 Μετά τον Έρμόδωρον έδίδαξεν έν τφ αύτφ Πανεπιστήμια) ό Βαρισανός 

Άχ. Α. Κ ύ ρ ο υ, «Οί "Ελληνες τής Αναγεννήσεως», 95·.· .·.· 
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1548, ΐνα εξαγοράσουν τον σύζυγόν της, αιχμάλωτον όντα, αντί έβδομη- 

κοντά φλωρίοιν Χ. 

Ό Έρμόδωρος εν Κωνσταντινουπόλει, κατά το διάστημα τής έν τή 

πατριαρχική Άκαδημίφ διδασκαλίας του, έγραψε προτρεπτικόν εις τους 

σπουδάζοντας νέους και διάφορα άλλα πονήματα. 

Έκ. Κ]πόλεως μετέβη εις Χίον, όπου πλέον όριστικώς έγκατεστάθη, 

νυμφευθείς την Μπετίναν, αγνώστου επωνύμου, έξ ής έσχε μίαν καί μό¬ 

νην θυγατέρα, Θεοδωροΰλαν δνόματι, συζευχθεΐσαν τον εκ Χίου Όρέγ- 

γιον Μαρτινέγκον, έξ ής συζυγίας έγεννήθη υιός, λαβών τό όνομα τού 

πάππου του Έρμόδωρος 2. 

Τής μεγάλης αξίας τοΰ Έρμοδώρου Λήσταρχου πολλοί των συγχρό¬ 

νων του, των επί παιδείρ έξεχόντων, ευφήμους μνημονεύουσι, πολλαί δ’ 

εινε καί αί προς διαφόρου; διαμειφθεΐσαι έπιστολαί του 3. 

Ό χρόνος τοΰ θανάτου του είναι άγνωστος. Κατά τον Γ. Ζολώταν 4 *, 

άπέθανεν οΰτος προ τοΰ 1575. Πάντως έξ εγγράφου φαίνεται δτι δεν εζη 

τό 1581ύ, κατά πάσαν δέ πιθανότητα, άπέθανεν έν Χίορ, δπόθεν ή οικο¬ 

γένεια του μετέβη εις Ζάκυνθον, οπού την 26 Όκτωβρίου 1584, ή χήρα 

αύτοΰ έδωκεν εις τον Άνδρέαν Μπράτην άμπέλιόν της εις θέσιν Σκαντα¬ 

λιού 6 καί την 3 Νοεμβρίου 1595 ή αυτή χήρα τοΰ Έρμοδώρου καί ή θυ- 

γάτηρ της Θεοδωρουλα κατέστησαν επίτροπον αυτών, έν Ζακύνθφ εύρι- 

σκόμεναι, τον έγγονον Έρμόδωρον ή 'Αρμόδωρον Όρέγγιον7. 

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΛΙΤΑΡΧΟΣ 

Ούτος έγεννήθη άρχομένου τοΰ ΙΣΤ'. αΐώνος, ήτο δέ υιός τοΰ ίερέως 

Πέτρου, αδελφού τού Έρμοδώρου, εφημερίου τοΰ εν τή πόλει Ζακύνθου 

ναού τής Άναλήψεως, καί έσπούδασεν έν Ίταλίφ λαβών τό δίπλωμα τής 

Νομικής. Εις πλεΐστα έγγραφα τοΰ Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου άπαντά 

πάντοτε μέ τό έπώνυμον Λίταρδος, Λίταρχος, ένφ δ θειος του Έρμόδω¬ 

ρος, ώς εΐδομεν, έγράφετο Ληστάρχης. 

Κάτοχος δ 'Ιερώνυμος εύρείας μορφώσεως, ώς μαρτυρεΐται έξ επι¬ 

στολής τοΰ συγχρόνου αύτοΰ Διονυσίου Κατηλιανοΰ, επισκόπου Κυθήρων, 

1 Συμβολαιογράφος Ίω. Δρακόπουλος, 28. 

2 Συμβολαιογράφος Γ. Πικρίδης, 171. 

3 Έπιστολαί του έδημοσιεύθησαν υπό Λαμίου, Χιιότου, Λάμπρου (βλ. και 

περιοδικόν «Έλλ. Φιλολ. Σύλλογος Κ)πολεα>ς», ΙΑ 1878), Κατραμη και Γ»6§Γ3.π<1. 

* «Ιστορία Χίου», Α'. 378. 

» Συμβολαιογράφος Μ. Μαρτινέγκος, 90. 

6 Συμβολαιογράφος Α. Μαρτινέγκος, Βιβλ. Γ'. 1. 

7 Συμβολαιογράφος Γ. Πικρίδης, 171, 

14ί Μιχαήλ Έρμόδωρος Ληστάρχης. Ιερώνυμος ΛίταρχΟς. 

καλοΰντος αυτόν: ρητορικώτατον καί μεγαλόνοα1, έγραψε πολλά φιλοπο- 

νήματα, τά όποια άπωλέσθησαν. Ειχεν αδελφήν ’Άνναν δνόματι, τήν 

οποίαν συνέζευξε μετά τοΰ Νικολάου Μονδίνου έκ των πρώτων οικογε¬ 

νειών Ζακύνθου, ώς δηλοΐ ή προικοδότησις αυτής άπό 1 Δεκεμβρίου 1588 2. 

Γηραλέος πλέον συνέταξε τήν διαθήκην του, τήν 18 Όκτ, 1599 3 καί άπέ- 

θανε μετ’ δλίγας ημέρας, τήν 26 Όκτ. ΐδίου έτους4. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ 

Ρ 

1 Ιίατραμη;, Ένθ' ανώτερο), 300. 

2 Συμβολαιογρ. Γ. Πικρίδης, 53, 55, 59 καί Μ. Μαρτινέγκος. 

3 Συμβολαιογρ. Γ. Πικρίδης, 27. 

4 Συμβολαιογρ. Μ. Μαρτινέγκος, Γ'. 



ΚΡΙΤΙΚΑ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΪΣ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ 

ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - . 

Αί πηγαί του Βυζαντινού δικαίου είναι πολλάκις τόσον κακώς έκδε- 

δομέναι, ώστε διά τάς πλείστας έξ αυτών παρίσταται, ώς επανειλημμένος 

έτονίσθη, επιτακτική ή ανάγκη τής επί τή βάσει αυστηροτέρας φιλολογι¬ 

κής μεθόδου καί πλουσιωτέρας χειρογράφου παραδόσεως έπανεκδόσεως 

αυτών. Θά ήτο ώς έκ του του ματαία ή επί τών εκδόσεαιν τούτων άσκησις 

φιλολογικής κριτικής, ύφ’ ήν μορφήν ασκείται αυτή επί τών έπιμεμελη- 

μένων κλασσικών κειμένοιν. Άλλ’ άν δεν δύναται νά νοηθή, επί του πα¬ 

ρόντος, φιλολογική προσπάθεια τείνουσα εις άποκατάστασιν άψογου, κατά 

τό δυνατόν, κειμένου καί τών Βυζαντινών πηγών, ώς τών κλασσικών, νο¬ 

μίζω δτι επιβάλλεται ήδη από του νΰν ή έν τφ μέτρφ τοΰ δυνατοΰ προσ. 

πάθεια, όπως ολίγον κατ’ ολίγον διορθωθούν αί γραφαί εκεΐναι τουλά¬ 

χιστον, άς παρέχουν αί εις τήν διάθεσίν μας εκδόσεις, αί δφειλόμεναι πολ¬ 

λάκις καί εις εσφαλμένην άνάγνωσιν, αΐτινες καθιστώσιν άκατανόητον 

τό κείμενον ή οδηγούν εις σοβαράς περεςηγήσεις. Συνεπώς προς τήν οΰτο> 

τιθεμένην αρχήν, έπιχειροϋνται αί κατωτέρω κριτικαί παρατηρήσεις, σκο- 

ποϋσαι τήν διόρθωσιν ένίων σοβαρών κατά τό μάλλον ή ήττον σφαλμά¬ 

των έν ταΐς έκδόσεσι τών περί ών 6 λόγος πηγών ι. 

Δημητρίου τον άγιωτάτον καί οοφωτάτον και νομικωτάτον αρχιεπί¬ 

σκοπον πόσης Βονλγαρίας τον Κωματιανον πονήματα ... εκδ.^/. Β. Βϋϊ(ΐ: 

Αηαΐεεία ςηογη εί εΐα^ίοα Βρίεΐΐε^ίο δοΐεδπιεηεϊ ραταία [Τόπι. VI]: 

)αη5 εοοίεδΐπείΐοΐ Οταεοοπιηι δείεεία ραεπΗροπιειια, ΡαηΣΠ^-Κοπιπε 

1891, στ. 14 . . . μη έξεϊναι καλεϊσϋαι Όάτερον εξ αυτών εις κληρονομιάν 

τον τελεντησαντος η τίνος τών εξ αίματος αντον προ γενών. 

Ό εκδότης μετά τήν τελευταίαν λέξιν σημειώνει: δίο. Δέον νά άνα- 

γνώσωμεν προφανώς: τοον εξ αίματος αντον προσγενών. 

’Ένθ’ άνωτ. στ. 48 : μετά δέ την έφηβον τρίχα, τφ τε ννν σννοικονντ0 

ταύτη άνδρί, καί έτέρφ προ τούτον σννέζενκται' δν δη κα&ά και τονς προ 

εκείνον ίλανάτον τό μη άπεκείρατο. 

Ή έννοια του χωρίου επιβάλλει τήν διόρθωσιν : ϋανάτον τομή. 

Ένθ’ άνιυτ. στ. 80: τό δε πάτριον έδαφος της τών πολεμίων χειρός 

I Ύπό της αυτής άρχής διαπνέεται καί ή προσεχώς δημοσιευόμενη εις τά 

Βγζ.Νβιι^Γ. ]αίΐΓΪ>αο1ΐ6Γ εργασία μου: Παρατηρήσεις εις τήν Πείραν Ευσταθίου 

τοΰ Ρωμαίου. ' ’· _ ... · ■ ν;υ; ? .·; :··: · Λ 
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έλενϋερωϋ'εν από (γρ. υπό) την κραταιάν χεΐρα τον έν ημιν κρατονντος ευ¬ 

σεβούς μεγάλου Κομνηνον γέγονε, και νΰν οι έν.εϊσε κατοικονντες άνέσεως 

θεόν χάριτι νπολάβουσι. 

'γ! τελευταία λέςις δέον νά διορθωθή άναμφιβόλως : εις άπολανονσι. 

Ένθ’ άνωτ. στ. 85: καί προσετίΰει, ώς διά τό κακονργον καί δολερόν 

της ρηϋείσης Μαρίας, ηγονν της παλλακης, ονκ ηδυνή'&ησαν εως τέλους 

κατά τό σύμφωνον γενέσϋαι δμόστυγοι τφ Βρνενίφ. 

Έκ τών προηγουμένων συνάγεται ότι τό σύμφωνον τοϋτο ήτο γα- 

μικόν συμβόλαιον μεταξύ τοΰ Βρυενίου (πενθεροΰ) και τοΰ είς τον Χώμα- 

τιανόν προσφευγοντος γαμβρού. Δι’ αΰτοϋ συνεφωνεΐτο, φαίνεται, ή είσο¬ 

δος τοΰ τελευταίου ως έσωγάμβρον είς τον οίκον τοΰ πενθεροΰ καί συν- 

ιστάτο, κατά τήν σχετικήν συνήθειαν, κληρονομική-σΰμβασις υπέρ τής 

θυγατρός τού Βρυενίου 4 Κατά ταΰτα δέον ή λέξις όμόστνγοι νά διορ- 

θωθή εις: όμόστεγοι, συμφώνως προς τήν ορολογίαν τών πηγών τής πε¬ 

ριόδου ταΰτης2. 

Ένθ’ άνωτ. στ. 107: τοΰ Γονικόϋον διαφέροντος αντη χωρίου7Ιυοαννι- 

τζίστας. 

Ενταύθα πρόκειται περί κακής άναγνώσεως τού- εκδότου. Τό χει¬ 

ρόγραφον (Θοά. Μοπηο. Οι\ 62), όπερ παρέβαλον έν Μονάχφ,, παραδίδει 

τήν γραφήν: Τον γονικόΰ(εν) διαφέροντος αντη χω(ρίον). 

Ένθ’άνωτ. στ. 112: ο Κρητικός εκείνος Κωνσταντίνος δεντέροις γά- 

μοις όμιλήσας, ονδέ τρίτον άπέσχετο. Γραπτέον 1 ουδέ τρίτων. 

Ένθ’ άνωτ. στ. 120' τον γεννηϋέντος τούτφ παιόός . . . δι ετονς ηδη 

δντος. 

1 Περί τοΰ θεσμού τοΰ έ σ ω γ όμβρου έν τω Βυζαντινφ δικαίφ βλ. Ο. 

ρ 6 γ γ & τ I: Ροπηπίαχί ηοίσπίί ϊηβάϊΐί άεΐΐ είά Είζδπΐίπίΐ. εν ΒυΙΙβίΠηο άβΙΓ Ιεΐΐ- 

ΙαΙο δίοηοο ΠίΠΪΕΐηο, τεΰχ 33 (1913), σελ. 7ϋ- 81. Ο. Μ ί ο 1 α έ 1 ΐ ά έ 3—Ν ο π ά- 

γο8: ΟοπίΓΐύιιΐϊοη 3. Γέΐιπίε άε3 ραείεβ 8υεεε8Ρ0ΓΗΠχ εη άιοίί Η) ζαπίπι, Ροιϊδ 15.37, 

σελ. 178—182. 

% Βλ. τούς τόπους σχετικών συμβολαίων παρά Ο. Ρ ε γ γ ε. γ ΐ, ’Ένθ- άνωτ. 

σελ. 44 καί 46 Κ. Σ ά θ α : Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. ς"'. Έν Βενετία. Έν Πα- 

ρισίοις 1877, σελ. ϋ08 (ένθα πρόκειται περί έ σ ω ν ΰ μ φ ο υ)' τό συμβό?πιιον τοΰ 
έτους Ι3ΰ4 παρά Ο Ρ β γ τ α γ ί ά 3 1 1 ε 3 ρ α ά ε : Ρε^ίΓΟ ν&Πθ3ηο άί αΚί 
Ηίζ^ηΗηί άΐ άΐτίΠο ρπν&Ιο, έν-δίυάί όίζ&ηΐίηΐ, τομ. 4 (19Γ5). σελ. 264" τήν άπόφασιν 
τοΰ πατριάρχου Ήσαΐου τοΰ έτους 1324, έν ΜίΕΐοδΐοΗ Μ ϋ 1 1 ε γ ; Α- 

013, εΐ άίρίοτηαΐίΐ. τόμ. I, νίπάούοηεε 1860, σελ. 107* καί, έπι πάοιν. άπόφασιν τοΰ 

αυτού Χαιμαηανο ϋ, “Ενθ’ άνωτ., στ. 229. ■- ·. \ χ 
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Άναγνωστέον βεβαίως εν μια λέξει: διετούς, ώς καί τό ΰπ’ έμοΰ 

παραβληθέν καί εν Μονάχω χειρόγραφον. 

’Ένθ’ άνωτ. στ. 122: Ον μόνον τά προς αποστροφήν χορηγείται τφ 

άνήβω, αλλά και τά προς μάϋησιν και λοιπά αναγκαία. 

Αντί: αποστροφήν, άναγνωστέον : άποτροφην, ώς καί εν στ. 29. 

’Ένθ’ άνωτ. στ. 129: 'Ωσανει πεκούλιον τά εκ Βασιλικόν δωρεάς κλπ. 

Όλόκληρος ή σχετική περίοδος επαναλαμβάνεται μέ λεκτικάς τινας δια¬ 

φοράς και έν στ. 167: ένθα παραδίδεται όρθώς: τά εκ βασιλικής δωρεάς. 

Άμφότερα τά χωρία είναι ειλημμένα, χωρίς νά σημειώται ή παραπομπή, 

έκ τής Μελέτης περί πεκοΐ’λίων (παρά Ο. Ε. ΗείΐηάαεΙί'. Ανέκδοτα, τόμ. 
II, ΙΑρδίΑο 1840, σελ. 253), εις ήν αναγιγνώσκεται: τά εκ βασιλικών δω¬ 

ρεών. 

’Ένθ’ άνωτ. στ. 172: Οι προ τελείου γάμον εκ μνηστείας και μόνοις 

άλλήλοις εις συνάφειαν (γρ. συνάφειαν) συνερχόμενοι, εις αμαρτίαν συνέρ¬ 

χονται. 

Άναγνωστέον: εκ μνηστείας καί μόνης. 

’Ένθ5 άνωτ. στ. 174: τάς άρμοζούσας τοντοις διά κατοχάς τεΰεσπίκα- 

σιν. 

Καί ενταύθα τό χειρόγραφον παραδίδει: όρθώς διακατοχάς, εν μιφ 

λέξει. 

’Ένθ’ άνωτ. στ. 220: 'Όϋεν και εξει τό ενεργόν, ή παρ' αυτόν γενομέ- 

’νη, ώς διείληπται, υποτνπωσις, έπισκόπφ τον άποκατασταϋήναι εις μονήν 

τον διαληφ&εντα ναόν καί νπ’ αυτόν τελεϊν τά δσιωϋέντα τοντω ακίνητα- 

Γραπτέον: επί σκοπφ τον άποκατασταβήναι, ά>ς ή έννοια τοΰ χωρίου απαι¬ 

τεί. 

’Ένθ’ άνωτ. στ. 40ά: Μη έξ είναι τη μητρί αυτόν διαπιπράσκοντι των 

πραγμάτων τούτον των πατρικών. 

Καί ενταύθα πρόκειται περί κακής άναγνώσεως τοΰ εκδότου. Τό χει¬ 

ρόγραφον παραδίδει όρθώς διαπιπράσκειν τι. 

Σύνταγμα κατά στοιχεΐον . . . πονηθέν τε.τφ έν ίερομονάχοις 
έλαχίστφ Ματθαίο) [Βλαστάρη], έ'κδ. Γ. Ράλλη—Μ. Ποτλή: Συνταγμάτων 
θείων καί ιερών κανόνων, τόμ. ξ', Έν Άθήναις 1859, σελ. 139. °Ή δε μη- 

τηρ της έπιτροπεν&είσης δνναται καί προ τούτον τφ επιτρόπου της μητρός 

αυτής γαμηϋηναι. 
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Αντί: της μητρός, γραπτέον προφανώς της ϋνγατρός, ώς καί ή προ- 

ηγουμένη έκδοσις παρά Ο. ΒβνβΓ££ΐιι$ \ Συνοδικόν, τόμ. II, Β, Οχοηίί 
1672, σελ. 53« . Πρβλ. Βασ. 28. 4. 40: Οοά. 5. 6. 2. 

Πρόχειρον νόμων τό λεγόμενον ή Έξάβιβλος .... Κωνσταντίνου τοΰ 
Άρνενοπουλου (εκδ. Ο. Ε. ΗείηιδαοΗ : Οοηεί. ΗαπηεηοριιΗ Μ&ηααΐβ 
1β£αη δίνε ΗοχαΜΜοδ, Εΐρεΐε, 1851) 1. 13. 21 σχολ. ... εάν γυνή πώ¬ 

ληση προικιμαϊον αυτής κτήμα συναινονντος καί τον άνδρός αυτής καί 

μετ' αυτήν προτάσσοντος ή δι' υπογραφής ή διά σιγνογραφίας^ έν τφ γε 

νομίμφ ταβελ.λιανικφ ανμβολαίω . . . 

Ό εκδότης προτείνει την διόρθωσιν τοΰ: προτάσσοντος είς: πρυσ- 

τάσσοντος. Οΰχί όρθώς, νομίζω. Τό σχόλιον άναφερεται είς τάς κατά 
τό έπικρατοΰν εθιμικόν δίκαιον άπαιτουμένας προϋποθέσεις έκποιήσεως 
τών προικώων άκινήτων συνεστώτος τοΰ γάμου καί λέγει ότι αΰται συν- 

ίστανται είς την συναίνεσιν άμφοτέρων τών συζυγών έκδηλουμένην δι’ 

υπογραφής ή σιγνογραφίας έν τφ συμβολαίορ, δι’ οΰ συνιστάται ή άπαλ- 

λοτρίωσις2. Άλλ’ είς τά περισωθέντα έγγραφα έκποιήσρως προικφων 
ακινήτων εκ τής περιόδου ταΰτης άπαντά έπανειλημμένως τό ρήμα προ¬ 

τάσσω μέ την σημασίαν: θέτω έν άρχή τοΰ συμβολαίου την υπογραφήν 
ή τό σίγνον μου προς έκδήλωσιν τής δικαιοπρακτικής μου βουλήσεως. Βλ. 

π. χ. έγγραφον συμβιβασμοΰ επί τοιοΰτου άκινήτου τοΰ έτους 1326, έν 
ΜΐΜούείι—ΜαίΙετ, Αοία β* άίρ1οιη&ΐ&, τόμ. IV, νίηάοβοηαο 1871, 

σελ. 192 (ό μέν οίκειοχείρως προτάξας)' δωρητήριον τοΰ έτους 1358, έν 
I. Ρείϊί, Αοίεδ άε Ρ&ιιΙοοταΙΟΓ (ΑεΙεδ άε ΡΑΠιοδ II), Πετροΰπολις 1903, 

σελ. 5. στίχ. 1 καί 12, πωλητήριον τοΰ έτους 1373 έν Χρ. Κτένα, Χρυσό- 

βουλλοι λόγοι τής έν Άθφ ίεράς βασιλικής πατριαρχικής καί σταυροπη¬ 

γιακής μονής τοΰ Δοχειαρίου, έν Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών σπου¬ 

δών, τόμ. 4 (1927), σελ. 300, στίχ. 8 3. 

I 1 ΙΙρβλ. Κ. Ε. Ζ α. ο ΐι α γ : £ νοη 1ίη§6πί1ια1, Οθ3θ1ιίι·1ιίε άο3 χπβ- 

I οΐιΐοη— ΓδιηΪ3θηβπ Κοο1·.ΐ3 3, ΒβιΉη, 1892 σελ. 500, σημ. 272, όρΦώς διατηρούντο 

την γραφήν τού χειρογράφου και άποκροΰοντα την διόρ-θωοιν ιού εκδότου εις 

συγγραφίας. 

8 Πρβλ. Α. Χριστοφιλοπούλου, Ή έκποίηοις τών προικφων ακι¬ 

νήτων κατά τύ Βυζαντινόν δίκαιον, έν ’Αρχειον Ιδιωτικού Δικαίου, τόμ. 6 (1939). 

σελ. 543. 

3 Εννοείται ότι τύ ρήμα τυϋτυ δεν άπαντα μόνον είς τά έγγραφα έκποιήσεως 

προικφων ακινήτων. Βλ. π χ. τά έγγραφα έν I.. Ρ ο τ ΐ ί—Β. Κ ο γ 3 5 1 ε ν, Αοίβδ 

| άκ ΟϋΐΙααάαΓ (Λοίοδ άο ΓΑΗιοθ ν)> Πετροΰπολις 1951. άριθ. 3, στίχ. 3, 6 στ 7, 21 

| (σελ. 47), στ. 3, 27 οι. 2, 28, στ. 8, 29, οι. 6 κλπ. κλπ. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΓ. ΣΠΟΥΔ. “Ετος ΙΣΤ' 10 
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Έν άποφάσει τοϋ πατριάρχου Ματθαίου Α' παρά ΜίΜθ3Ϊε/ΐ—ΜαΙ- 

16Κ: έ'νθ’ άνωτ. τόμ. II, νίηάοόοη&β 1862, σελ. 422, καί εις την φρασιν. 

τά προικώα οικήματα και τό αμπέλων αντί] έξέδοτο προς την ϋυγατέρα 

αύχ7% η έννοια τοϋ χωρίου έπιβάλλει την διόρθωσιν: α*τη έξέδοτο. 

ΡγοοΙιϊγοπ 3υο1ιιπι Λζ'. 29 παρά Ο. Ε. ΖαοίιαΗαε α ΙΐησεηίΗαΙ: 

1115 £Γ36θθ-Γθΐτΐ3ΐιηηι,. Ρατίδ VI, Κίρ5Ϊ3ε 1870, σελ. 311, καϊοί προφα¬ 

νείς (προφανώς;) έπϊ παραγραφή έκποιονντες τό πράγμα τον όρφανον. 

Άναγνωστέον : έπϊ περιγραφή, συμφώνως προς την διατΰπωσιν των Πΐβ. 

26 1. 9; νβΐ ενΐάεηΐί Ιταιιάε ριιρϊΐΐοπιπι Οοπα 3.1 ίοπ3,8361, ης παρά- 

φρασιν αποτελεί τό χωρίον τοϋ Ρτοοίιπ'οη αιιοίπηι. 

Ελληνικοί νόμοι τής Κόπρου παρά Κ. Σάθα'. Μεσαιωνική Βιβλιοθή¬ 

κη, τόμ.ζ'. Έν Βενετία. Έν ΙΙαρισίοις 1877, σελ 578. Δεντερογαμών ο πα¬ 

τήρ χρησιν έχει νά δώση προς τά παιδία άνθρωπον νά βλέπη τά πράγμα¬ 

τα των παιδιών εί δέ ούδέν δεντερογαμήσι, ουδέν χρεωστεϊ νά δώση έγγνψ, 

την, άμμε νά τά κράτη εκείνος έως οτον νά γένοννται οΐ παιδες χρόνων ιέ 

Ή έννοια τοϋ χωρίου, όπερ άλλως παραμένει ακατανόητου, επιβάλλει την 

εν αρχή διόρθωσίν : 6 πατήρ χρέος έχει νά δώση. 

Νεαρά τοϋ αϋτοκράτορος Αλεξίου Α'. Κομνηνοΰ παρά Κ. Π/ιαΙΙΪ3 : 

Ζνβΐ ίιιεάίεΠχ Νονεΐΐεη άεε Κωδεκ ΑΙεχίοε Κοιηηβηοδ, ΑΠιεη 1898, 

σελ. 9 -.Δικαστηρίου ονοτάντος άνά μέσον’Άννης της γεγονυίας συμβίαν. 

Μιχαήλ πραγματεντον τον Παιδιανίτον . . . 

Ή λέξις πραγματεντον δέον νά μικρογραφηθή, διότι δεν πρόκειται 

περί κυρίου ονόματος, ώς φαίνεται ύποδηλών διά τής διά μεγάλου Π 

γραφής ό εκδότης, αλλά περί επαγγέλματος, πρβλ. αυτόθι, σελ. 9. στίχ. 

22, σελ. 10, στίχ. 5 καί 7. 

Μιχαήλ τοϋ Ψελλοϋ συνσψις των νόμων..; στίχ. 93—94, παρά/. 

Ρ. Μΐ£Π6: Ραίτοΐοβΐ&ε οιίΓδίΐδ οοηιρίεΐιΐδ, εοτίοδ §ΐ3603, τόμ. 0 XXII 

ΕιΑοΙίαε Ρ&τίδϊοπιηι, στ. 928—929: 

Πολλών <5* ονσών των άγωγών τέσσαρες αί μητέρες, 

*’Ας ένοχάς ώνόμασαν, δεσμούς τινας δικαίους. 

Άναγνωστέον δεσμούς τινας δικαίου, κατά την όιατυπισσιν των Εισ¬ 

ηγήσεων, 3. 13 ρτ. οΟΠ^ϊΐο βδϊ ίαπε νίποα!απι=Θεοφ. Είσ. ένοχη έατι 

δεσμός δικαίου. 

Στίχ. 128—129, αυτόθι στ. 930. 
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Ή περί άπαιτήσεως κληρονομιάς άλλη [εο. αγωγή], 

Ην έρεδιτάτης λέγονσι περίτζιο Λατίνοι 

Πρόκειται βεβαίως περί τής ΙιβΓβάίί&Πδ ρβίίίίο τοϋ Ρωμαϊκού δι¬ 

καίου καί συνεπώς δέον ή λέξις: περίτζιο νά διορθωθή: είς πετίτζιο. 

Στίχ. 146—147, αυτόθι στ. 930. 

Της βέρβις ανθις ένοχης η γε Δάμνη ίνφάκτι, 

"Ητις κινείται πίπτοντος γείτονας δωματίου 

Ό Ψβλλός εννοεί προφανώς τήν οααΐίο θαπιπί ίηίοοίί καί συνεπώς 

διορθωτέα ή λέξις ίνφάκτι είς: ίνφέκτι. 

Είς τήν υπό τοϋ Κ. Μπόνη: Ευθυμίου τοϋ Μαλάκη μητροπολίτου 

Νέων Πατρών . . . τά σωζόμενα, Έν Άθήναις 1937, σελ. 52—53, δημο- 

σιευομένην υπ’ άριθ. 12 επιστολήν, ό γραφών παραπονείται κατά τίνος 

(τοϋ άντιδίκου;), δν μάλιστα άποκαλεΐ μέ τά ήκιστα κολακευτικά επί¬ 

θετα: κατά Θερσίτην κυφόν, φοξόν τε καί ακριτόμυθον, διότι, έν δσφ μέν 

ό δεσπότης ήτο υγιής καί είς θέσιν νά άσκή τά δικαστικά αυτοΰ έργα, 

εφρόντιζεν ώστε ή δίκη νά παραμένη είς χεΐρας των πολιτικών δικαστών, 

δτε δέ έπληροφορήθη τήν έν τφ μεταξύ συμβάσαν ασθένειαν τοϋ δεσπό¬ 

του, συνεπεία τής οποίας ανέσταλη ή ύπ’ αυτοΰ άπόδοσις τής δικαιοσΰ- 

νης, τό δεσποτικόν ανθις . . . επικέκληται δικαστήριον, έπιδιώκων προφα¬ 

νώς, κατά τον έπιστέλλοντα, τήν αναβολήν τής έκδόσεως τής άποφάσεως. 

Κατά ταϋτα είς τήν φράσιν (σελ. 53, στίχ. 9—12): και γάρ έως ενεκτονν 

ην τό δεσποτικόν σώμα και προς τό δικάζειν έχον ασθένειαν, άνεβάλλετο 

την δίκην . . είς τους πολίτικους μεθέλκων αυτήν δικαστάζ, δεον^νά άνα- 

γνοόσωμεν : ενσθένειαν, αντί ασθένειαν. 

Α. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΚΟΣΜΑ ΒΕΣΤΙΤΩΡΟΣ 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ 

ΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ 

Έν τφ δεύτερη, τόμη, τής Έπετηρίδος τής Εταιρείας των Βυζαντινών 

Σπουδώνι, εκδούς τά πέντε Ανέκδοτα εγκώμια τού Κοσμά Βεστίτωρος εις 

την ανακομιδήν τοΰ λειψάνου τού έν άγίοις πατρος ήμών Ίωαννου του 

Χρυσοστόμου, είχον ΐποσχεθή καί την προσεχή έκδοσιν του ανέκδοτου 

εγκωμίου τοϋ Κοσμά Βεστίτωρος είς τόν Ίωάννην τον Χρυσόστομον. Την 

ΰπόσχεσιν ταύτην εκπληρών νϋν, Ικδίδω ένταύθα το έγκώμιον ™υτο επι 

τή βάσει τών Ακολούθων τριών κωδίκων, ών του πρώτου ειχον προ οφθαλ¬ 

μών φωτογραφικόν αποτύπωμα εύμενώς άποσταλεν μοι υπό της βιβλίο^ 

θήκης τών Παρισίων, τοϋ δέ δευτέρου, τοϋ ΰπ’ Αριθμόν 1968 κωδικός της 

μεγίστης Λαύρας τοϋ Άθωνος, άντίγραφον του παν. Σωφρονίου Λαυριαι- 

του ιατρού, δν καί ενταύθα θεωρώ καθήκον να ευχαριστήσω »εθμ“ς. 

1 Ρμπ3 Β Ν 00(1. §Γ. 1464 (τού 10 αίώνος), φυλλ. 168α 1/1α. Βν 

τώ κώδικι τούτΦ τό εϊρημένον έγκώμιον φέρει έπιγραφήν: «Κοσμά Βε- 

στήτορος είς τόν έν άγίοις πατέρα ήμών Ίωάννην τον Χρυσόστομον αρ¬ 

χιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως καί περί του τής ευσεβείας αυτου 

διωγμού» 2. _ , Α , 
2 Κώδιξ ύπ’ αριθμόν 1968 (τού 1843), σ. 341-349 της μεγίστης Λαυ- 

οας τού “Άθωνος3. Έν τφ κώδικι τούτφ τό εϊρημένον έγκώμιον ψερει 

έπιγραφήν: «Κοσμά Βεστήτορος έγκώμιον εις τόν έν άγίοις πατέρα ημών 

καί διαπρύσιον τής οικουμένης διδάσκαλον Ίωάννην τον Χρυσόστομον». 

3. Κωδις ύπ’ αριθμόν 301 (τού 1581) φύλλ 405β-412α της εν Α- 

θήναις Εθνικής Βιβλιοθήκης 4 Έν τφ κώδικι τούτη, τό είρημενον εγκω- 

μιον φέρει επιγραφήν: «Κοσμά μαγίστορος λόγος εγκωμιαστικός εις τήν 

1 Έν Άθήναις 1925, σ. 00 έ. . - β οι Λα 
» Πο,ΐλ. τόν κατάλογον τών ίλληνικών χειρογράφων της «Λνικης Ρ'βλ'οθηκη, 

τών Παο,αίων τον II εη τ ί Ο πι ο π ι, τομ. Κ·, σ.48. 

8 Πρβλ. Σωφρονίου Εύοτρατιάδου κατάλογον των κωδίκων της 

μ8ΥίΤ1^ η ω ά "·. υ Σ α κ κ ε λ I ω ν ο ς κατάλογον τών χε.ρογράφων· τής 

•Εδν,κής Βι|3λιο«ύ,κης τής Ελλάδος, ο. 01. Ό ΣακελλΙων έν τφ κα,αλογω αυτου 

συντόαως περιγράή,ας τό χειρόγραφον έχει παραλίττε. να αναγρανίΙ τό εργον του- 

το κακώς δε οηαειοί . -κατά τό ,ζαβ· (+1574) γεγραμμένον, ως σημειουται εν τφ 

τελεί», «τότε ή σημείωσις τοϋ άντιγραφέως εΐρητια έν φύλλφ 21_α κα, αναφερ 

ώς χρόνον τής αντιγραφής ,ζπΟ’ (+1581). 

σεβασμίαν κοίμησιν τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών αρχιεπισκόπου Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου». 

Τό κείμενον τοΰ εγκοσμίου τοΰτου έν τοΐς τρισίν ανωτέρω κώδιξιν 

έλαχίστας παρουσιάζει διαφοράς, προερχομένας, ως τά πολλά, εξ αβλεψίας 

τών άντιγραφέσ>ν καί επομένως άναςίας λόγου. ’Άξιον μόνον σημειώσεως 

είναι ένταΰθα δτι, ένφ έν τοΐς δυσί προιτοις κώδιξι τό κείμενον τοΰ εγκω¬ 

μίου τοΰτου περατοΰται διά τοϋ: «ή τής τριαδικής ομολογίας ζΰμη, ήν ή 

τής εκκλησίας άρτοκοπήσασα πέτρα, ώς έν πήλα τή τοΰτου διδαχή τόν έν 

λιμφ λόγου διατρέφει λαόν έν Χριστφ Ίησοΰ τώ Κυρίφ ήμών, μεθ’ οΰ τφ 

Πατρί άμα τφ άγίφ Πνεΰματι ή δόξα καί τό κράτος είς τούς αιώνας τών 

αιώνων. Αμήν.», έν τφ τρίτφ κώδικι, μετά τάς λέξεις «τόν έν λιμφ λόγου 

διατρέφει λαόν», εχουσι προστεθή τά ακόλουθα: «Ί^τήσατο δέ τόν Θεόν 

άμα τφ προαχθήναι αυτόν έν πατριάρχαις χάριν αΰτφ ΓΙνεΰματος κατα- 

πεμφθήναι τοΰ πάσαν θεόπνευστον έρμηνεΰσαι Γραφήν, 6ς καί εΐσακου- 

σθείς προς οίς καί χάριν έκκεχυμένην έν χείλεσιν έλαβεν, αλλά καί πό¬ 

θον είς ακοήν ώτίων έφιλοτιμήθη καί αγάπην εις αυτόν πάντων τών έν 

τή κτίσει κατεκέρδισε. Γέγονε δέ καί πλείω μετά τήν επισκοπήν έγκρα- 

τής* τοσοΰτο γάρ ατροφίαν καί άποσίαν έξήσκησεν, ώς άποστρακωθήναι 

τοΰτου καί αυτήν τήν τοΰ σοοματος φΰσιν. "Ωσπερ γάρ τά άνυδρα λόφη 

τής βοτανικής χλόης άμοιροϋσιν, οΰτω καί ή τοΰ Χρυσοστόμου τιμιωτάτη 

σάρξ δΓ άκραν τοΰ ΰγροΰ καταφρόνησιν καί αυτής, φημι, τής τών άδηλων 

πόρων έπιδερματίδος έγυμνώθη τήν πόαν. Οΰκ έκαυχήσαντό ποτέ γαστρός 

είς αυτόν κατασκιρτήματα, οΰ μαγείρων μαγγανεΰματα, οΰ τραπεζών άκρα- 

σίαι. Οΰκ έστέναξεν άρνός ποτέ διά τήν τοΰ Χρυσοστόμου κοιλίαν σφα- 

ζόμενος, οΰκ φμωξε λαρυγγοτομοΰμενος ορνις, οΰκ έσχάρισαν δι’ αΰτόν 

παγιδευθέντες ίχθΰες, οΰκ έκοπίασε βοΰς έν μΰλου ιροχάσμασι δι’ αΰτόν 

άλέθων, οΰκ έμόχθησε ζυμωτής, έν πίλα 1 δι’ αΰτόν άρτοκοπήσας. *Ηνγάρ 

αΰτφ βρώμα μέν τό άνήδονον τής έξιτηλίας πτισανοκριθές χυλάριον, οΰ 

καί 7ΐ γεΰσις υπέρ ήμέρας εν ΰδατι λαμβανόμενον καί μέτρψ κεκανονι- 

σμένφ σταθμιζομένη λήθην αΰτφ καί τής χρονίας διαφόρως δρέξεως ένε- 

ποίει. Έσθής δέ τοΰτου τό μή τριβόμενον ένδυμα, αλλά τρίχινο ν ράκος, 

ό μεταδιδόμενος δεΰτερος αεί παρ’ αΰτοΰ τφ μή έχοντι χιτών καί οΰχ δ 

τρίτος προς υπαλλαγήν άμφιεσεως πεφυλαγμένος. "Υπνος δέ τοΰτου ό μή 

προς ιιδυπάθειαν καρηβαρών άναπαΰσεως, άλλ’ δ έν άποκρεμάσει σχοι¬ 

νιού πληροδοτικώς εξ οφθαλμών εξαρπαζόμενος. Έν αΰτφ γάρ τάς χεΐ- 

ρας έν ταΐς νυξί μεταιωρίζων καί ΰποτραχήλως ΰπ’ αΰτοΰ βασταζόμενος, 

καί τόν ύπνον δρθοκαμεϊν έβιάζετο. Καί τδ ΰπογένειον τφ τραχήλφ τοΰ 

συμπλέγματος τραυματίζων τιλλωτικαις τοϋτο κατεψέδνου κατατριβαίς. 

*- ΙΙιθανώς μύλφ. 
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Τοσαΰσα περί γεννήσεως, παχο'ώος, άγωγής, παιδειίσεως, πολιτείας, εκλο¬ 
γής, ΐερωσΰνης, ποιμεναρχίας, άσκ.ίοεως καί διδασκαλίας τοΐ πατρος ήιιων 
Χρυσοστόμου. Πάντα γάρ αύτφ κατευθΰνας ο θεός, ανδρα τούτον έπιθυ- 

μιών, των τού Πνεύματος, έποίησε καί κατορθωτήν αυτόν όλων των 
αγαθών καταστήσας ανδρα τούτον επιτυγχάνοντα πασης ανεδειξεν αρε- 

τής έν Χριστφ Ιησού, τφ Κυρίφ ημών, φ ή δόςα και το κράτος νυν και 
άεί καί εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν». 

«Απλή άνάγνωσις του κειμένου τούτου πείθει πάντα ο τι δεν πρόκει¬ 

ται περί συνεχείας τού ήμετέρου κειμένου, άλλα περί προσθήκης άλλοθεν 
είλημμένης, ώς γίνεται δήλον καί εκ τού χωρίου: «τοσαύτα περί γεννη- 

σεως, πατρίδος, αγωγής, παιδεύσεως, πολιτείας, εκλογής, ίερωσυνης, ποιμε¬ 
ναρχίας, άσκήσεως καί διδασκαλίας τού πατρός ημών Χρυσοστόμου», περί 
ών ούδείς γίνεται λόγος έν τφ ήμετέρφ Ιγκωμίφ. 

-Αξιόν ιδίας προσοχής είναι τό υπ’ άριθμόν 226 χειρόγραχον της 
Εθνικής ημών Βιβλιοθήκης, τό γραφέν κατά τον δέκατον αιώνα1. Έν τφ 
χειρογράψφ τούτφ, μεταξύ άλλων, εύρηται καί έργον φέρον επιγραφήν 
«Βίος καί πολιτεία καί άγων καί μετάστασΐς τού έν άγιοις πατρος ημών 
Ίωάννου άρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τού Χρυσοστόμου συγγρα¬ 

φείς παρά Κοσμά Βεστήτορος» καί αρχόμενον: «“Ον τρόπον τοις φιλο- 
νρύσοις άνθρώποιςαί δρυγαί των θησαυρών τών κεχωσμένων επιθυμητι¬ 

κές ενεργούνται». Τό έργον τούτο, δπερ, καταλαμβάνον έν τφ άνωτερφ 
πώδικι τά φύλλα 402α—408β, μένει ατελές, έκπεσόντων μετά το φυλλον 
408β ενός ή πλειόνων φύλλων, άν καί άρχεται διά τών αυτών λεξεων, ίκ 
ών καί τό ήμέτερον εγκώμιου, είναι εντελώς διάφορον 3 τουτου, ως και 
εκ τής έπιγραφής αύτού γίνεται δήλον. Έν αύτφ γίνεται λογος περί της 
γεννήσεως καί παιδικής ηλικίας τού Χρυσοσόμου 3, τής παιδεύσεως, της 
άφιερώσεως αύτού εις τον ασκητικόν βίον, τής χειροτονίας εις άναγνω- 

1 Πρβλ. Ί ω ά ν. 2 α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Κατάλογον τών χειρογράφων της Ε¬ 

θνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, σ, 43. , , , 
ί Έκτος τής έν αρχή όμοιοιητος, εύρίσκομεν έν τψ λογφ τουτω και το εν τφ 

ήμετέοφ έγχωμίψ άναφερόμενον: «έπάρασά τις γυνή φωνήν έκ τού όχλου είπε: μα- 

καρία μέν πάτερ ή τοϋ στόματος σου φωνή καί ό νους, δν εξησκησας. κ.τ.λ. μετά 

τινων λεκτικών παραλλαγών ελάχιστων. , Γ, 
3 «Φέρε ούν λοιπόν βραχεί διεξέλθωμεν τά κατά την πριοτην η/ακ.αν του 

γενναίου τούτου καί θαυμαστού διδασκάλου, ΐνα ούτως όδφ βαδιζοντες επι τα της 
έπισκοπής τοϋ άγίου τούτου κατορθώματα έλθόντες πάσι τοΐς πιστό ις υπογραμμον 
τινα καί ύποθήκην καταλίπωμεν τής προς αυτόν μιμήσεως- Πατρφ τοιγαρουν του 
μεγάλου έν ίερεϋσι Χρυσοστόμου ή τών Άντιοχέων έξάρχουσα πόλις, γεννήτορες 
δέ Σεκοΰνδος ό αοίδιμος καί Ανθούσα ή αείμνηστος, ών τα ονόματα εν βιβλω 

ζωής.» 
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στην, διάκονον, πρεσβύτερον καί πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, τών 
συγγραμμάτων αύτού, τής οργής τής Ευδοξίας ένεκα τού υπό τού Χρυ¬ 
σοστόμου ελέγχου αύτής επί τή αρπαγή τού άμπελώνος τής χήρας, τής 
οργής τού Αλεξάνδρειάς Θεοφίλου κατά τού Χρυσοστόμου καί τής 
συγκλήσεως τής παρά τήν Δρϋν συνόδου. 

Ούτιος έχόντων τών πραγμάτων, ήδύνατό τις νά είκάση δτι ή ανω¬ 

τέρω μνημονευθεΐσα προσθήκη εν τφ επιλόγφ τού ήμετέρου εγκωμίου εις 
τον Ίιοάννην τον Χρυσόστομον, ή έν τφ κώδικι 301 άπαντώσα, θά άπε- 
τέλει τον επίλογον τού λόγου τού Κοσμά Βεστίτωρος εις τον Ίωάννην 
τον Χρυσόστομον, τού περιεχομένου έν τφ κώδικι 226, έξ ού καί έλή- 

ψθη υπό τού άντιγραφέως τού κώδικος 301. Ή εικασία δμως αύτη δεν 
είναι ορθή, καθόσον τά περί εγκράτειας τού Χρυσοστόμου άναφερόμενα 
έν τφ επιλόγφ τού κώδικος 301 άναφέρονται ήδη έν τφ κειμένφ 1 τού λό¬ 

γου εις τον Χρυσόστομον τού κώδικος 226 καί επομένως δεν είναι δυ¬ 

νατόν νά άναφέρωνται καί έν τφ επιλόγφ τού λόγου τούτου. 

Κοσμά Βεστήτορος έγκώμιον εις τον έν άγιοις πάϊέρα ήμών 
καί διαπρύσιον τής οίκουμένης διδάσκαλον 1Ιωάννην 

τδν Χρυσόστομον. 

"Ον τρόπον τοΐς φιλοχρυσοις άνθρώποις αί δρυγαί τών κεχωσμένιον 
θησαυρών έπιθυμητώς ενεργούνται, ώς από κέντρου γάρ τίνος δξυτάτου 
προς τό τού πλούτου νυσσόμενοι φίλτρον άμογητί προς τό τής εργασίας 
έγκύπτουσιν ασχολούμενοι βάθος, ούτω καί δ τού Χρυσοστόμου πατρός 
ήμών καί μελισταγούς διδασκάλου τον ένάρετον κατατολμών έγκωμιάσαι 
βίον ώς έμψυχον τούτον χρυσόν άσπαζόμενος επί τον ορεκτικόν αύτού 
τών κατορθωμάτων βυθόν, τον τής έπαινογραφίας, ίχνηλατικώς έναπο- 

1 «Έγχειρισθείς τοίνυν τούς τής άγιας εκκλησίας ό μέγας έν ίερεϋσι Χρυσό¬ 

στομος τή θεία χάριτι οΐαπας τοσαύιην έαυτφ τήν έγκράτειαν προσηκατο ως 
άποστρακωθήναι τούτου καί αυτήν τήν τού σώματος φύσιν. ΤΗν δέ αύτφ ή τροφή 
τό από κριθής γινόμενον χυλάριον καί αυτό δέ υπό τής μακαρίας Όλυμπιάδος, 
τής όντως αγίας, διά πιστού οίκέτου πεμπόμενον, έσθής δέ τούτου ή μέν ένδοθεν, 

καθώς προείπομεν, έκ τριχών ύφασμένη, ή δέ επιφανής κατά τό τής αξίας χρήμα 
πάντοτε μία καί αυτή, δευτέρας μή έπιδεομένη. Εί δέ καί προσηνέχθη αύτφ έτέ- 

ρα τήν πρώην ευθέως μετεδίδου. Άλλα καί ή έν ταΐς έορταϊς προς τάξιν άπο- 

κειμένη στολή καί αυτή πάντοτε μία. Ό δέ ύπνος καί αυτός ού τοσοΰτον εις άνά- 

παυσιν, όσον αύτφ εις κόπον προσεγίνετο* σχοινίφ γάρ κρεμαμένφ τον τράχηλον 
εαυτού ύποτιθείς καί ώσπερ άποκρεμάμενος έν αύτφ ούτως τούτου μετελάμβανεν. 

"Οθεν καί τού ύπογενείου αυτού τή τοϋ καλωδίου πλοκή πιεξομένου τιλλωτι- 

καΐς κατατριβαΐς.» 
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λαύειν έπιτηδεύει λογισμόν ταΐς τούτου προσευχαΐς τα περί αυτού πιστώς 
επιρρίπτουν θαυμάσια, καν ότι φευκτέος τφ ΐσαγγέλφ πατρί ό εξ ανθρώ¬ 

πων κεχρημάτικεν έπαινος. Άλλ’ επειδή καί ο Θεός ανυμνεΐσθαι παρά 
των ιδίων συγκαταβαίνει κτισμάτων, ουχ οπερ εστίν άξιον παρ αυτών 
δοξαζόμενος, διότι κατά το γεγραμμένον ου δυνήσεταί τις Θεόν, ως υπάρ¬ 

χει, δοξολογήσαι* τίς γάρ, φησιν, έώρακεν αυτόν και έκδιηγήσεται; ή τις 
μεγαλυνει αυτόν ως έγνωσμένον; δκοπιών ου φθάνει- καί γάρ οσον ηδυ- 

νήθη καταλαβειν, τοσοΰτον υπερανεςει Θεός ερευνωμενος, πρεπει καί τφ 
άγίφ τούτη) καί Χρυσοστόμου πατρί τήν υποχρεών αμοιβήν διά τής των 
θριάμβων έντεΰξεως άκαταφθάστως άποδοϋναι. Πλην εί καί τα μεγαλα 
των αρετών κατορθώματα μεγίστων χρήζουσι των εγκοσμίων, τον της προ¬ 

πέτειας καγώ παρεκτείνω μου πόδα, διόπερ επιεικής εν λόγοις καί χρη¬ 

στός τοΐς σΰμπασίν εστιν ο άγιος καί οι οικτιρμοι αυτοΰ έπι τό εργον 
ημών. ΟΙδεν, ώς αυτός άποστολικώς διδάσκει, ύστερείσθαι καί περισσευε- 

σθαι, συγγινώσκειν αγαπά, συμπάσχειν έπιποθεί, ου ζητεί τά έαυτοΰ, την 
αγάπην μή άσχημονεΐν πιστοφορεΧ καί δπερ αν έχη τις ευπρόσδεκτον 
τοΰτο καί προσάγειν εντέλλεται. Τοΰτοις τεθαρρηκώς πρός τά των υπερ- 

βαθμίων άεροβατεϊν ου δειλιάσαιμι μέτρα. Και ει μεν του δρομου την νύσ¬ 

σαν ευπεριστρέπτως καμπυλώσας άνεπαισχυντως τφ θεωρητή παρασταί- 

ην τοϋ σταδίου, δεδοξασμένος ό πατήρ ό έκ των ιδίων διδαχών έγγίσαι 
πρός αυτόν ημάς καταξιώσας, ει δε καί ό βραδύς ημών νους ως αγύμνα¬ 

στος τις καί τεναγίζων πώλος των ευθετών εςανταλλασσει βαλβίδων καί 
του νοητού παρωθούμενος τέρμονος πρός τάς δή λεγομένας των ιππικών 
θυρας τό ασθενές ημών του φρονήματος καταπαυσει προπετες, αθεράπευ- 

τον ήμΐν έκ τούτου τον θεατήν άπεργαζόμενος, ίιπερυψοΰμεν αυτόν καί ού¬ 

τως. Επειδή περ έθος τοΐς καλοΐς καί φιλοτέκνοις διδασκάλοις των ίδίοον 
μαθητών μή άπωθεΐσθαι τούς πονους, άλλα δεχεσθαι τούτους ιλαρώς καί 
έπισεμνύνειν αυτούς πατρικώς, μη αποβαλ?>,ομενους το παρ αυτών εκπο- 

νηθέν, άλλ’ έπιδιορθουμένους τό έξ αυτών έπιτηδευθέν, άπάρξομαι δή τής 
παρούσης ύποθέσεως, καθώς ό εν εμοί χαμαιζηλος λογισμός παρά τής επ- 

ουρανίου δωρεάς τον τής γνώσεως χορηγεί φωτισμόν, τον εν ανοιςει στό¬ 

ματός καί απαίδευτων φιλοτιμούμενον γλώσσαις. 
Ό τον Χρυσόστομον καί μέγαν εν ίερεϋσι πατέρα θριαμβικοΐς γεραί- 

ρων έν ύμνοις τον πλούτον τής χρηστότητος τοϋ Θεού δοξολογεί- ό γάρ 
τον Θεόν έν έαυτφ θησαυρίσαι σπουδάζουν τής τού Χρυσοστόμου διδασκα¬ 

λίας τά κέρδη φιλοπονεϊ- ούδέν γάρ αύτφ τι χαριζόμεθα τοΰτο ποιοΰντες, 

άλλ’ εαυτούς μάλλον εύεργετοΰμεν τούτο πράττειν έγχειροϋντες, καθάπερ 
καί ή Σαραφθία ποτέ γυνή τφ Ήλίμ προσενηνοχυΐα τό άλευρον καί ή 
Σουλαμιτις Έλισαίφ τό ελαιον καί ή Σαμαρεϊτις αύτφ, φημι, τφ Χριστώ 
τό τής ανθρώπινης δίψης παρηγορικον ύδωρ καί η μακαριζομενη χήρα τά 
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δύο τής προσφοράς έν τφ γαζοφυλακίφ λεπτά. 'Ως οϋν αϋται των δοθέν- 

των παρ’ αυτών ύπερευπορουτερα λαβειν κατηξιώθησαν, ούτως καί 6 τον 
Χρυσόστομον επαινείν παρρησιαζόμενος πλείο) των προσαγομένων αύτφ 
διά κον λύγιον ευφημιών των έξ αυτού κατατρυψα τον στόματος χαρισμά¬ 

των. Επειδή τοσαΰτη χάρις έν τοΐς χείλεοιν αυτού θεοβρύτως έξεχύθη 
ώς εύλογηθήναι μέν τούτον εις τον αιώνα, καταλάμψαι. δέ τούτου τόν 
τής διδασκαλίας τερπνόν καί γλυκύλαλυν εις τά κέρατα φθόγγον. Καί γάρ )) έπ? αλήθειας αυτής έξηρεύξατο λόγους πολλούς καί αγαθούς ή τούτου 
θεοδίδακτος καρδία, οϋ καί ή γλώσσα τού θαυμαστού γραμματέως και 
όξυγράψου καλάμου τής απορροής έπέτυχεν άξίως. Καί τίς ό γραμματεύς 
του οξυγράφου καλάμου; Ό μονογενής υιός δηλονότι τοϋ Θεού καί Πα- 

τρός, π της πατρικής φωνής προς τό κατασκευασθήναι τήν κτίσιν τελε- 

σιουργος εν σοφίφ Λογος, ο καθαπερ έν καλάικρ διαβητίζοντι τήν γραμμήν 

όξυτελέστου χαραγής τά πάντα δημιουργήοας* έ ν γάρ ακαριαίο; χρόνου ρο¬ 

πή και άτομου διαβασεως ριπή, τουτέστιν ού καιρών αναμονή, ουδέ τή 
κατα μέρος πάλιν των κτισθέντων προσθετική προκοπή, ουδέ έτι έξ ύλης 
τ·: νό; αυτομάτου, καθώς τινες έφαντάσθησαν, Θεο) συμβοηθ^ύοης, νεύματι 
δέ πατρικφ παρά τού μονογενούς αυτού υΐοϋ τά πάντα γεγόνασι θεαρχι- 

καις, Ρε ου καί ή του Χρυσοστόμου γλώσσα τήν χάριν έν τοΐς χείλεοιν 
ήντλησεν, όσης, όταν «νοίγη το στόμα, έμπιπλά παν ζώον λογικής κατα- 

λ ηψεως* τη γάρ ανοίςει τοϋ στόματος αυτού έλκει κατά τό γεγραμμένον τό 
Πνεύμα πρός έαυτόν τό άγιον καί πάσι χαρίης όμού καί εύφραδής κατα- 

νοεϊται κοινώς ρητορεύων τή ύφηγήσει, σοφώς ιδιωτεύω ν τή παραδόσει, 

ευγνωστως μαθητευομενος, κοινωφελούς έπιγινωσκόμενος, μή άγνοών φι¬ 

λοσοφεί ν, αλλά ζητών καρποφορεΐν, μή άπορων τάχους λέξεων, αλλά κάλ¬ 

λους, έπιποθών νοημάτων, μή κωλύων έαυτόν τοΐς διψώσιν, άλλά ποταμόν 
σαφήνειας εις έρημον φρένων άπαιδευσίας έαυτόν ύπερεκχύνων πλουσίως 
καί γην άνυδρον άκροαμοίτων εις διεξόδους διδακτικούς μετομβρίζων άρ- 

δευμάτων. Έπάρασα γάρ τάχα γυνή τις φωνήν έκ τού όχλου είπε πρός αυ¬ 

τόν μακαρία μέν πάτερ ή τού στόματός σου φωνή καί νους, ον εξήσκησας, 

μενούν γε πάλιν μακάριοι καί οί τούς σούς κατισχύοντες νοητικώς άν- 

τλήσαι λόγους. Άλλά δός καί ταΐς άνυδροτοκοόσαις ψυχαΐς των σών δι¬ 

δαγμάτων τό νάμα, εστωσαν καί ταΐς έν άλμη τής άλογιστίας κεκακωμέ - 
ναις ψυχαΐς ποτισμοί καρποφορίας οί πόνοι τής σής έν τοΐς λαοΐς προσομι- 

λίας. I νώρισον καί ταΐς των ασθενών διανοίαις τήν δύναμιν των σών όμ¬ 

βροτόκων χειλέων Ιδού γάρ εγώ καταλιποϋσα άπαντά μου των οικιακών 
τά έργα έδραμον ως εί ας εκδιψος καί πυκνοπότης έλαφος επί τόν χει- 

μάρρουν της τρυφής των σών λόγων. Καί από μέν φωνής ρημάτων σου Ιώς ύδάτων πολλών θαυμαστούς τούς μετεωρισμούς τής διδασκαλικής σου 
θαλάσσης είναι πιστεύω, σταγόνα δέ έξ αυτών μή δυνηθεΐσα λαβειν άπέρ- 
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χομαι προς τή ψυχική τής δίψης ζημία καί τό πολύ τής ημέρας άνέργα- 

στον ταΐς υπέρ του οΐκου μου καταναλωσασα μερίμναις. Τούτων άκουσας 
ως ό λόγος, ό πατήρ μετέστρεψε την άκρότομον του στόματος αυτου πέ¬ 

τραν εις λίμνας εξαντλουμένης σοφίας καί έσπειρεν αγρούς από τότε 
κεχερσωμένους καί εφυτευσεν αμπελώνας εύτρΰγων σαφηνισμάτων καί 
εποίησε καρπούς τελεσφορικών γεννήματος καί έβοήθησε πένησι πτωχο- 

νοίας μή γεωργούσης φρονήσεως ρήσιν, καί έθετο ώς πρόβατα πάτριάς 
τον λαόν αυτού τού ίδιου ποιμένος εύσυνόπτως διαγινώσκοντα^ την φω¬ 

νήν. Τοιαΰτη τοΰ Χρυσοστόμου των λόγων ή πηγή, ή μωσαϊκώς έκβλύζου- 

σα κατά τής τοΰ διαβόλου πικρίας τοΰ εσταυρωμένου Χριστού την πίστιν, 

ή έλισαϊκή των άτεκνούντων προς έπίγνωσιν υδρία, ή τό άποστολικόν 
άλας έναρτυθεΐσα καί την κοινωφελή σωτηρίαν πλουσίως έπικιρνώσα, 

περί ής ό Κύριος λέγει ΐαμαι τούς εξαντλητικούς άκροατάς τής τοΰ Χρυ¬ 

σοστόμου πηγής. Ουκ έστιν έν αυτή λοιπόν άτεκνούμενος ακροάμων. Διό 
καί τούτο λέγειν αρμόδιον δ Π περ ως έν τή των πύρινων ποτέ γλωσσών 
τοΰ παναγίου Πνεύματος έπιφοιτησει των αποστόλων τηνικαύτα τοίς εξ 
άπάσης τής γης έπισυναχθεισιν εν Ιερουσαλήμ τα μεγαλεία τού Θεού 
προσφθεγγομένων, έκαστος τή ίδί<? φύσει καί έν ή περ έγεννήθη ήκουσε 
διαλέκτψ τής μιας των μαθητών του Κυρίου φωνής εις την των απάντων 
διαμερισθείσης των εθνών γλώσσαν καί τής ξένης λαλιάς την αυτήν τής 
ένωτίσεως τοΐς δλοις χαρισάμενης άκρόασιν, ούτω άπαραλλάκτως συμ¬ 

βαίνει καί επί των τοΰ Χρυσοστόμου διδαγμάτων καί γάρ ό βραδύς εις τό 
νοήσαι και δ ταχύς εις τό συνιέναι τής ίσης καί όμοιας αυτών καταλή- 

ψεως απολαύει. Μερίζει γάρ τοΐς άπασι τήν έξ αυτών ευεργεσίαν ως όμ¬ 

βρος επί άγρωστιν καί ώσεί νιφετός επί χόρτον τήν αυτήν καί ισόφθογ- 

γον εκάστφ κατανήχει προς επικαρπίαν τού πνεύματος δωρεάν ό τον 
άπαντα κόσμον χρεώστην των αυτού διδαχών καταστήσας, 6 τήν δλην 
οικουμένην των οικείων συγγραμμάτων ύπεργεμίσας. Είπε γάρ καί προς 
αυτόν ό Θεός πλάτυνον τό στόμα σου καί πληρώσω αυτό, ώς εντεύθεν 
πάσα χώρα καί πόλις τών διδασκαλικών αυτού βίβλων ύπατεύθη τον 
πλούτον καθάπερ έν επιτυχία χρυσού τήν έξ αυτών πραγματευόμενοι 
τής ώφελείας μελέτην. Τίς γαρ ζών ούτως έλάλησεν ή θανών ούτω ζωο¬ 

ποιεί διδάσκων; Ό κατανυκτικός τών εκκλησιών εξηγητής καί κατηχη¬ 

τικός τών μελών διορθωτής καί ποθητός τών Γραφών ερμηνευτής, περί 
οΰ καί ακμήν, ώς οίμαι, τον άγνώριστον αυτού κόσμον, εΐ καί τις αυτόν δ 
μή γνωρίζων υπάρχει κόσμος, τά γεγραμμένα προς αυτόν άναβοάν, δεΐξόν 

μοι τήν δψιν σου καί άκούτισόν μου τήν φωνήν σου, δτι ή φωνή σου 
γλυκεία καί ή όψις σου ώραία. Ό Χρυσόστομος διά τιμιότητα τοΰ Χριστού 
μαθητής καί τοΰ στόματος τού Χρίστου διά την λαμπρότητα τού φωτι¬ 

σμού χρυσός, ό έν στόματι χρυσφ σωματώσας τούς λόγους, όπως καί χρυ¬ 

σών ρημάτων χωνευτής άναφανή καί πλούτου μεταδοτική παλάμη, 6 έξά- 

κουστος εις τά πέρατα φθόγγος, ό ορθόδοξος ιών ύπ’ ουρανόν ήχος, ό 
έμψυχος της πίστεως αυλός, ή της θεολογίας προς τό κωφάναι τούς αιρε¬ 

τικούς βροντή, ή εύτονος της εκκλησίας λύρα, ί| εύλαλος τοΰ αγίου Τίνεύ¬ 

ματος κιθάρα καί τής, ώ; γέγραπται, δεκαχόρδου φωνής τών σωματικών 
έν τοΐς άνθρώποις, φημί, νενευρωμένων δεκαλόγων εντολών έ'ναρθρος 
αρμονία, ό τής όξυωπίας τών δογμάτων έγρήγορος οφθαλμός, ό εγκάρδιος 
της κατανύξεις όμβρος, ο υψηλός τή; ταπεινοφροσύνης βαθμός, ή χρυσε- 

πώνυμος προσηγορία, ή πολυκτι'ιμων τού κόσμου κληρονομιά, δ ύπερόβρν- 

ν,ος νους, ο άπαραχάρακτος λογισμός, δ άνεπιβούλευτος θησαυρός, δ τής 
άσυλαγιυγίας τών ακεραίων φρονημάτων κεκλειομένος, <ΐ)ς γέγραπται. κή¬ 

πος καί τής μετά πριότην καί δευτέραν νουθεσίαν άπειθούσιν αιρετικοί; 

Ιεσφραγισμένη, κατά τό γεγραμμένον, πηγή, δ έπιθυμητός τού παντός 
συμπολίτης, τό γλυκύτερον μέλιτος στόμα, τό ήδύποτον τής έκκλησίας 
γλευκος, τό ποτιστικόν τών «πλουστέρων γάλα, τό στερεόν τών τελειο- 

φρόνων βρώμα, ο έπιστατικός τής Γραφής σπόγγος, ή τοΰ ?Αερμό)ν διδά¬ 

σκαλος δρόσοΓ, η φιλόπονος τών ωφελίμων βιβλιοθήκη, ή (θρεπτική τών 
χαρισμάτων τοΰ Πνεύματος αποθήκη, τό ψιλό πτωχόν τής ελεημοσύνης 
βαλάντιον, ή φιλόδωρος τής συμπάθειας δεξιά, δ πλούσιος περί τούς πτω- 

χους δανειστής τοΰ Θεού, ό τάς κοιλίας τών ελάχιστων αεί καταχορτάσας 
καί τον Χριστόν πεινάσαι δι' αυτών μή ποιήσας, ό προς τό πϋρ τών χρη¬ 

μάτων σωφρονιστής καί έλαιον έτοιμαστικόν τών άσβέστυη’ λαμπάδων τής 
Μ’υχης, ο τής μετάνοιας καθημερινό; άναφωνητής, οσάκις γάρ, φησι, πέ- 

σηζ. έγειρε και οσάκις πταίσης, έπίστοεψον καίάφεθήσεταί σοι, ή τής τρια¬ 

δικής ομολογίας ζύμη, ήν ή ι ής έκκλησίας άρτοκοπήσασα πέτρα (ύς έν πή- 

λα (ισ. μύλα) τή τούτου διδαχή τον έν λιμφ λόγου διατρέφει λαόν έν Χρι- 

Ιστω Ιησού τφ Κυρίω ήμών, μεθ’ ού τω ΓΙατρί, άμα τώ άγιο) Πνεύματι ή 
δόςα καί τό κράτος είς τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν. 

Κ. 1. ΔΥΟΒΟΥΝ1ΏΤΗΣ 



ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΟΝ ΤΕΜΑΧΙΟΝ 

ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΟΥ 

μαιο; ήτο πολύ παλαιό, διότι ήδη πατά ΐά 1876, δτε εϊδον αύτο 5 άββάς 
ϋιιοΐιέϊηε καί ό Βα/εΙ, οί καί πρώτοι δημοσιεόσαντες τό επ’ αΰτοΰ επί¬ 

γραμμα, τό έν λόγφ μάρμαρον ήτο βίς οί'αν καί μέχρι τής ήμετέρας δήμο" 

σιεύσέως κατάστασιν. 
Ευτυχώς όμως τα πράγματα εχουσι τώρα άλλως. Προ δυο περίπου 

ετών, κατεδαφίζομενου του παλαιού Σκευοφυλακίου τής Μονής, ΐνα εις 
την θέσιν αΰτοΰ άνεγερθή το νυν εκεί ύπαρχον νέον και στερεώτατον, 

; Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 11, 1935, 346 κ. έ| 
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μεταξύ των λίθων τής οικοδομής άνευρέθη καί τό έλλεΐπον τμήμα του 
καλύμματος τής σαρκοφάγου 1. 

Τό νεωστί ελθόν εις φως τεμάχιον (Εΐκ. 1) έχει διαστάσεις 0,25X 

0,22 καί προσαρμόζεται τελείως εις την άριστεράν άκραν τοΰ καλύμματος. 

Ή επί τοΰ νέου τούτου τεμαχίου ευρισκόμενη αρχή των στ. 1 καί 

5 τοΰ επιγράμματος εχει ώς εξής ! 

1 ['Ο] νεκροόέγμων 
5 "Ος ήν νεάζ (ων) ενσϋενής σφ 

Οΰτοί τό δλον επίγραμμα, μετά την νέαν ταύτην προσθήκην, έχει ώς 

ακολούθως : 

Ό νεκροδέγμων και φϋορενς οντος τάφος 
εκρνψεν Ενδον τον Καπανδρίτου γόνον, 

3 άνδρός μεγίοτον τφ κλέει Σκοντερίου, 

νόσφ τακέντα λοιμικής αρρώστιας, 

5 δς ήν νεάζων, ενσϋενης, σφριγών, γίγας, 

τερπνός, προσηνής, ευφυής, δλος χάρις. 
7 Σν ά’ αλλά φευ μοι και παπαι φράαον, ξένε, 

βλέπων τό ρεύμα τής φΰοράς των πραγμάτων. 

Καί ταΰτα μέν δσον αφορά εις τό επίγραμμα. 

Έκ τής έπιπεδογλύφου διακοσμήσεως τής ευρισκόμενης εις την κάτω 
τοΰ επιγράμματος ζώνην, διεσώθη μικρόν μέρος φέρον ένα ακόμη ρόμ¬ 

βον πληρούμενον υπό ανθεμίου, ιός επίσης καί από έσχηματοποιημένα 
φύλλα εις τούς γύρω τοΰ ρόμβου τριγωνικούς χώρους. Άλλα καί ούτως 
ή κεκοσμημένη ζάινη δεν είναι πλήρης, διότι τό μάρμαρον κατά τό 
μέρος τοΰτο είναι λοξώς τεθραυσμένον. Έκ των διασωθέντων λειψάνων 
καί έξ αναλογίας προς την αντίστοιχον δεξιάν άκραν τοΰ καλύμματος, 

άκεραίαν διασφζομένην 2, δυνάμεθα τά συναγάγωμεν δτι εις τό άπολε- 

σθέν άκρον ύπήρχον εις ακόμη ρόμβος, τοΰ οποίου διακρίνονται επί τοΰ 
νέου εύρεθέντος τεμαχίου ίχνη τής δεξιάς άνω πλευράς, καί έν τρίγω¬ 

νον, εντελώς εις την γωνίαν. 

Επίσης έκ τής νυν καταστάσεως τοΰ νέου τεμαχίου δεν είναι δυνα¬ 

τόν νά γνωρίζωμεν, άν καί ή αριστερά στενή πλευρά τοΰ καλύμματος 

1 Περί τής εύρέσεως τοΰ τεμαχίου τούτου μέ έπληροςώρησεν ό καί ευρών 

αυτό πανοσιολογ. ιατρός Παγκράτιος Σαβράνης ό Ιϊηριτης. δν αισθάνομαι βα- 

θεΐαν την ύποχρέωσιν νά ευχαριστήσω θερμότατα καί από τής θεσεως ταύτης. 

2 Έπετηρίς, Ένθ’ άν. σ. 351, είκ. 4. 
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έφερε διακόσμησιν, δ πως και ή αντίστοιχος δεξιά 1, καί συνεπώς, άν ή 
σαρκοφάγος ήτο ορατή έκ των τριών πλευρών, διότι ή οπίσθια μακρά 
πλευρά του καλύμματος είναι ακόσμητος, έξ ού συμπεραίνομεν, ως εϊπο- 

μεν έν τή προηγούμενη ημών μελέτη, δτι ή σαρκοφάγος θά εύρίσκετο 

πλησίον τοίχου ή εντός κοιλότητος 2. 

Μέ την προσαρμογήν του νέου εύρεθέντος τεμαχίου εις τό ολον 
κάλυμμα (Εϊκ. 2) παρετηρήσαμεν οτι ή οπίσθια αριστερά αύτοΰ γωνία 
έχει λοξώς αποκοπή δι’ επιμελούς λαξεύσειος. Ή αποκοπή αυτή άναμφι- 

βόλοος δεν σχετίζεται μέ τήν αρχικήν θέσιν τού καλύμματος, διότι ουτω 
θά έμενεν ανοικτή εις τό μέρος εκείνο ή σαρκοφάγος, ήν τούτο έφρασσε. 

Δΰναται νά θεωρηθή βέβαιον οτι ή γωνία αΰτη άπεκόπη δταν τό κάλυμ- 

Είκών 2. Τό ολον κάλυμμα τής σαρκοφάγου μετά τήν προσθήκην 

τοΰ νέου τεμαχίου. 

μα είχε πλέον άφαιρεθή από τήν σαρκοφάγον καί είχε χρησιμοποιηθή 
προς άλλον σκοπόν. 

Βοηθοΰμενοι ήδη από τό νέον εύρεθέν τεμάχιον, είναι δυνατόν ν’ ά- 

ποκαταστήσωμεν πλήρως τήν αρχικήν μορφήν καί τό δλον μήκος τοϋ κα¬ 

λύμματος πατά τό συνημμένον σχέδιον (Είκ. 3). Ουτω τό έν λόγφ κά¬ 

λυμμα, τό όποιον έν τή νυν αϋτοΰ καταστάσει έχει μήκος 1,41 μ. άρχι- 

κώς είχεν ολικόν τοιοΰτον 1,50. 

Επίσης ή προσθήκη τοϋ νέου τεμαχίου καί ή ολη συμπλήρωσις δει¬ 

κνύουν δτι τό επί τής κεκοσμημένης πλευράς, κάτω τής επιγραφής ύπάρ- 

χον οίκόσημον, εύρίσκετο ακριβώς εις τό μέσον τής πλευράς ταΰτης, έχον 
εκατέρωθεν άνά πέντε κεκοσμημένους ρόμβους. Περίεργον μόνον είναι 
δτι οί δυο κοίλοι ρόμβοι, οί όποιοι, ως έν τή προηγούμενη μελέτη ημών 

1 Έπετηρίς, Ένθ’ άν. σ. 853, είκ. 6. 

2 Έπετηρίς, 'Ένθ’ άν. σ. 346. 
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έξηγήσαμεν \ έπληροϋντο μέ κοσμήματα ή μονογράμματα έξ έγχρωμου 
μίγματος ή ψηφίδων, δεν εύρίσκονται εις συμμετρικάς θέσεις ως προς τό 
έν τφ μέσφ οίκόσημον. Τήν άσυμμετρίαν αυτήν δεν είναι ευκολον νά 
έξηγήσωμεν. ΙΊαρατηρούμεν μόνον δτι δεξιά τφ θεατή, μεταξύ τοϋ ρόμβου 

τοϋ φέροντος τό μονόγραμμα Καπανδρίτης καί τοΰ κοίλου τοιοΰτου, με¬ 

σολαβεί εις ρόμβος πληροΰμενος υπό δικεφάλου άετοΰ 3. Δεν γνωρίζω 
μήπως ή ανάγκη τής παρενθέσειος εκεί τοΰ δικεφάλου αετού, ό οποίος 
κατά τήν εποχήν ταυτην ήτο πλέον βασιλικόν σΰμβολον, έπέφερε τήν 
άσυμμετρίαν ταυτην. 

Ή εϋρεσις τοϋ νέου τούτου τεμαχίου τοϋ καλύμματος τής σαρκοφά¬ 

γου οδηγεί ημάς καί εις άλλα ακόμη συμπεράσματα. 

■Τ 5ο 

Είκ. 3. Σχεδίασμα τοϋ καλύμματος τής σαρκοφάγου, 

ώς τοϋτο θά είχεν άρχικώς. 

Τό παλαιόν Σκευοφυλάκων τής Μονής εις τον τοίχον τοϋ οποίου άν- 

ευρέθη τό έν λόγοο τεμάχιον, άν καί ούδεμίαν έφερε χρονολογίαν, φαί¬ 

νεται δτι έκτίσθη, ώς έδείκνυεν ή τοιχοδομία καί έν γένει κατασκευή του, 

περί τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 17ου αΐώνος. Τό κάλυμμα λοιπόν τής σαρκο¬ 

φάγου ήδη κατά τήν εποχήν εκείνην εύρίσκετο εις τήν Μονήν, τεθραυ- 

σμένον βεβαίως καί παρερριμμένον, ούτως ώστε μέρος αύτοϋ νά χρησι- 

μοποιηθή ώς οικοδομήσιμος λίθος. Τό συμπέρασμα τοϋτο ενισχύει τήν έν 
τή προηγούμενη μελέτη έπτεθεΐσαν γνώμην ημών, δτι ή σαρκοφάγος, 

τής οποίας τώρα έχομεν μόνον τό τεθραυσμένον κάλυμμα, εύρίσκετο απ’ 

άρχής εις τήν Μονήν τών Βλαττάδοον καί δτι εις τήν Μονήν ταυτην έτά- 

φη ό Γεοόργιος Καπανδρίτης. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Έπετηρίς, Ένθ’ άν. 350 κ. έξ. 

3 Έπετηρίς, Ένθ’ άν. σ. 351, είκ. 4. 



ΤΑ ΕΝ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Β. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΥ1 

251. 

Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 9 και φέρον έπι 
του εξώφυλλου επιγραφήν «νοΓδοΙιίθάεηο ΒεπιειΊιηη^'εη ζιιτ ΟεεοΙιίεΜε. 

Β. Α. Μ. Τϋ6ίη§;εη 1887». 

252. 

"Εξ δελτία φέροντα επιγραφήν «Έσνάφια» και περιέχοντά τινα περί 
τούτων. Έν τω αυτφ φακέλλφ εϋρηνται δυο φύλλα χάρτου φέροντα επι¬ 

γραφήν «Β. Α. Μγ5ίΐ3ΐίί<Ιΐ5 Έσνάφια», έν τελεί ιών οποίων έχει σημειώ¬ 

σει ό υιός τοϋ Μυστακίδου «Τοϋτο ανέκδοτον δεν είχεν ΰπ’ οψιν του ό 
μακαρίτης πατήρ μου εις τό τελευταΐον δημοσίευμά του περί Έσναφίων 
εις τό ημερολόγιου Θεσσαλονίκης 1932». 

253. 

Φάκελλος περί έχω ν : 

1. Επτά δελτία φέροντα επιγραφήν «Όνόματα κυρία Άρσακιδών 

Κ. Ν. Ραπδ 1895». 

2. Δελτίον φέρον επιγραφήν «Βλάχοι καί Κουτσόβλαχοι» καί περιέ- 

χον δυο παραπομπάς εις έργα πραγματευόμενα περί τούτιον. 

3. Δυο δελτία φέροντα επιγραφήν «Βασιλείς Αρμενίας» καί περιέ- 

χοντα όνόματά τινα τούτων. 

4. Φυλλον χάρτου, έν φ αναγράφεται ό τρόπος τής μετατροπής τής 
μωαμεθανικής χρονολογίας εις χριστιανικήν καί τάνάπαλιν μετά τριών 
δελτίων περιεχόντων σχετικά. 

254. 

Φάκελλος περιέχων δυο τετράδια, ών τό πρώτον, άποτελούμενον έκ 
φύλλων ήριθμημένων 18, φέρει επί τού εξωφύλλου επιγραφήν «Αΐθιο- 

πικά Ηλιοδώρου» καί περιέχει αντίγραφου επιστολής τού Κρουσίου προς 
τον Μελέτιον πρωτοσΰγκελλον Αλεξάνδρειάς καί τούτου προς εκείνον, 

τό δέ δεύτερον, άποτελουμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 5, περιέχει έκ 
τής πραγματείας τοϋ Κρουσίου «Διήγησις περί ών οι γονείς αυτού κατά 
τον Σμαλκαλδικόν πόλεμον έπειράθησαν φφνα' συγγραφείσα», ώς δ Μυ- 

1 Συνέχεια έκ τοΰ ΙΕ* τόμου της Έπετηρίδος των Βυζαντινών Σπουδών, σ. 404. 

161 Τά έν τη βιβλιοθήκη τοΰ Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού. 

στακίδης σημείο!, «όλίγας τινάς σημειώσεις εις τον βίου αυτού άφο- 

ρϋί>σας άπέσπασα, τάς έν ταΐς έπομέναις σελίσι». 

255. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, εν οίς τά ακόλουθα 
άρθρα: 

1. «Έξωμόται καί κρυπτοχριστιανοί», άρθρου τοϋ ’Απ. Β. Δασκα- 
λάκη. 

2. «Ό Κιοσέ-Μιχάλ», άρθρον τού Χρήστου I. Δάλλα. 

3. «Περί τοϋ νομοθέτου Σουλεϊμάν Α' παράδοσις». άρθρον τοΰ Μ 
I Γεδεών. 

4 «Ό Σελήμ, ό Σουλεϊμάν καί οί υπόδουλοι», άρθρον τού Δ. Α¬ 
κρίτα. 

5. «Τά απομνημονεύματα τοΰ άρχιφαρμακοποιού τοϋ Γιλδίζ Γεωρ¬ 
γίου Θεοδωρίδη». 

6. «Οι Γάλλοι έν ταίς Ίονιοις νησοις. Ρωσσοτουρκική συμμαχία 
κατά τής Γαλλίας». Ρ 

7. «Ό τάφος τού Γκενγκίς Χάν. Ένα μυστήριον επτά αιώνων απο¬ 

καλύπτεται υπό τοΰ έξερευνητοϋ Κοζλώφ». 

256. 

Φάκελλος περιέχων : 

1 Τό εργ°ν τού Μυστακίδου «Μωάμεθ ό πορθητής. 'Ωραϊαι τέχναι. 
Έπίσκεψις πορθητοϋ εις τά πατριαρχεία. Γεννάδιος ό Σχολάριος (άνα- 

τύπωσις έκ τοΰ ύπ5 άριθ. 2 φύλλου τοϋ «Νέου Ποιμένος)». Εντός αυτού 
αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντά σχετικά. 

2. Τετράδιον περιέχον τινα έκ των μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντι¬ 
νουπόλεως καί δή έκ τοϋ Φραντζή. 

3. Αποκόμματα εξ εντύπου έργου πραγματευόμενα περί «Μ^ΙίοιποΙ 

IV» (σ. 103—110) καί «Α5άιι1 Ηαηιΐά» (225—228). 

4. Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 6 καί φέρον 
επιγραφήν «Κ. Ιίαλαιολόγου σύζυγοι». 

5. Δύο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Σημειώματα» καί υπο¬ 

γραφήν «Β. Α. Μυστακίδης». Έν αύτοίς αναφέρει ό Μυστακίδης, απευ¬ 

θυνόμενος^ προς τον Σπ. Λάμπρον, τά ΰπ’ αυτού έκδοθέντα σιγίλλια καί 
έγγραφα, ώς καί τά υπό τήν κατοχήν του ανέκδοτα, καί εν τέλει σημειοΐ: 

«Επίσης παρακαλώ, ώς σπουδαστήν μή δυνάμενον έπαρκέσαι εις δαπά- 

νας αγοράς των Αεία τοϋ ΜίΙΗοδίοΙι οί Μϊίΐίοι·, νά με συστήσητε όπως 
τύχω καί τοϋ σπουδαίου τούτου διά τάς μελλούσας μελετάς μου βοηθή¬ 

ματος καί εσομαι ΰμΐν,κ. Λάμπρε ευγνώμων». 

6. Γρία αποκόμματα εφημερίδα)ν, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν 

11 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. “Ετος ΙΣΤ' 
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«Ό νέος δργανισμός τού άρμενού ΠατοιαοχβΙο»», τά δέ δύο άλλα «Ρ* 

(Η.ΓΟ.Ϊ ΑΓ».^ ΜοάϊΰαΛΐοη *ΐ.ω οΓ^ηιςα^ «οι .1* "οη 

νεοα 5ΐμί>ι£ άε Ι’έβϋεε απηεηιεηιιε». 

257. 

Τετράδιον άκοτελούμ,ενον έξ δκτω φύλλων καί ορέςον έκιγραφήο 
χ / ρ> λ •νΓνδΙδ.Ιζίίϋδ9. Έκτος τούτων περιέχει 

«ΡωσσικαΙ σημειώσεις. Β. Α. Μ5 δϊ&κιαίί, . * «Βυ&χντια- 
«Διάφορα σπουδαία βιβλία πρός αγοραν» (φυλ. Λ-6β) «ι 
κά, (φυα. 7α—7β). Έντδς του τετραδίου τουτου υπαρχουσι χαι φύλλα 

χάρτου περιέχοντα σχετικάς σημειώσεις. 

258. 

Τετραδίου άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 50 καί πολλών 

άναρυθμήτων, άτινα ϊχουσι μείνει άγραφα, καί φερον επιγραφήν «Μωι 
ρ μ1 X ΓΊρτ\γά Β 4 Μ». Το τετράδων τούτο περιεχει μεθ καταχτητής και σχετικά, α. λ ι 3 _ 

ιδία την σχετικήν βιβλιογραφίαν. Έν τφ αυτφ φακελλφ πολλά φυΑλα 
χάρτου περιέχοντα ιστορικά σημειώματα περί τής αλωσεως της Κωνσταν- 

τινουπόλεως και τής μετ’ αυτήν εποχής. 

259. 

Δώδεκα φύλλα χάρτου ήριθμημένα μετά τινων παρεντεθειμένων, έν 

οίς ό Μυστακίδης έχει γράφει τινά περί των μετά την αλωσιν της Κω 

σταντινουπόλεως. 

260. 

Δύο τετράδια, ών τδ πρώτον φέρει έπί τού εξωφύλλου επιγραφήν 

«Ρουμάνοι. Βλάχοι. Αλβανοί.» καί περιέχει σημειώματα τινα^ περί 
τω . τό δέ δεύτερον φέρει έπί τού εξώφυλλου επιγραφήν «Βλαχία. Μολ 
δαβία. Συνθήκαι.» καί περιέχει σχετικά σημειώματα περί τούτων. 

261. 

Τετράδων φέρον έπί του εξώφυλλου έπιγραφήν «Ρωσσία» και περι- 

έχον διάφορα σημειώματα περί Ρωσσιας 

262. 

Τετράδων άποτελουμενον έκ 5 φύλλων καί φέρον επιγραφήν έπί τοϋ 

εξώφυλλου «Βυζαντινά! σημειώσεις. Αννα, Κωνσταντια εκ ιχαιας. 

μανός Διογένης.». 

263. 

Τετράδιον φέρον έπί τού έξωφύλλου έπιγραφήν «Κτεία*. κάτωθεν 
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τής οποίας έχει σημειώσει ό Μυστακίδης διά κυανής μολυβδίδος «“Ορα 
καί γραπτά μου συνήθη εις παραδόσεις, σπουδαία διά τά 1898—1908». 

264. 

Τετράδιον άποτελουμενον έκ δ φύλλων καί φέρον έπί τοϋ εξώφυλ¬ 

λου έπιγραφήν «'Ρήγας» καί έν τή φα τοϋ πρώτου φύλλου «'Ρήγας Φε- 

ραΐος. Τδέαι αύτοΰ.». 

265. 

Δυο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει έπιγραφήν «Ιταλία καί Γερμα¬ 

νία», τό δέ δεύτερον «Γαλλία καί Ιταλία», έν οίς αναφέρει τινά περί 
των σχέσεων τούτων. 

266. 

Τετράδων φέρον έπιγραφήν «Διπλωματία», κάτωθεν τής οποίας έχει 
σημειώσει ό Μυστακίδης «'Όρα τά έν τφ λόγω μου 1906 περί τής ιστο¬ 

ρίας». 
Ρ 

267. 

Τέσσαρα τετράδια ήριθμημένα, έν τφ εξώφυλλα) τοϋ πρώτου έχει 
γράψει ό Μυστακίδης «Χειρόγραφον. Βυζαντινόν χρονικόν. Χειρόγ. 

Στουτγάρδης οοά ΙιίδΙ. 129 1888—1889 Μαρτίου 12. Αντέγραψα έν 
Τϋ5ίη§'6η εκ διαλειμμάτων. Β. Α. Μυστακίδης». 

Τά τετράδια ταϋτα περιέχουσι περιγραφήν τοϋ ύπ’ αριθμόν 129 

χειρογράφου τής Στουτγάρδης μετά πολλών αποσπασμάτων έξ αύτοΰ, 

άντιγραφέντων υπό τοϋ Μυστακίδου. 

268. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα τής έφημερίδος «Κράτος» τοϋ 1909 

έν οίς άρθρον Δ. Α. Κονδύλη φέρον έπιγραφήν «Περί καθόδου των 
Σελλών καί τών Γιγάντων εις τήν Ελλάδα». 

269. 

Φάκελλος περιέχων 16 δελτία φέροντα έπιγραφήν «Βιβλιογραφία 
Κωνσταντινοπολιτική» καί περιέχοντα βιβλιογραφίαν περί Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως άλφαβητικώς κατατεταγμένην. 

270. 

Φάκελλος περιέχων 12 δελτία, ών τά τρία πρώτα φέρουσιν έπιγρα¬ 

φήν «ΒΥζαπΗηίδΠΐε», έν «Βυξαντιακά άξια λόγου δι’ έμέ», έν «Κων¬ 

σταντινουπόλεως Πανεπιστήμιον», έν «Βυζαντίου αύτοκρατόριον είκό- 
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νες», δν «Μνήμαι. Βυζαντιακαί οΐκογένειαι», εν «"Λλωσις Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως», εν «Κομνηναί», εν «Χλωρίς Κωνσταντινουπόλεως», εν «"Α¬ 

γιο; Θεράπων» καί Ιίν «ΟοηεΕεηΙίηορΙο (δίεη^αΐ) Κόρτυΐη Υπίν»· 

271. 

Φάκελλος περιέχων έπτά δελτία, ών τά τέσσαρα πρώτα φέρουσιν 

επιγραφήν ·8ΐ*ρΙι»η νηΚ Βτμηλονίο», εν «Έκ τού δβΗεΛβπη ϋιε «- 

τηεηίεςίιεη Κπίεετ νοη Βγζεηί.» καί δύο «έκ τού καταλόγου του \\ ιοίΐι» 

ονόματα βασιλέων Τραπεζοϋντος. Έν τψ αΰτφ φακέλλιρ εδρηται έπιστο- 

λή πρός τύν Μυστακίδην τού Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή, εν γι άναψε- 

ρονταί τινα περί Χρυσοκεράμου. 

272. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων καί εικόνας άναφερο- 

μ.ένας εις την Κωνσταντινούπολιν. 

273. 

Όκτώ σελίδες χάρτου ήριθμημέναι, φερουσαι επιγραφήν 4Διάσημοι 
έν τη ίοτορίρ αυτοκτονίαι» καί έν σελίδι 7 «Στατιστική των αποπειρών 
κατά τής ζωής τών ήγεμόνων τού κόσμου». Έν τέλει έν σελίδι 8 γε- 

γραπται «Έκτου Ανατολικού Άοτέρος. Τετάρτη 2 Ιουνίου 186ο, «ο- 

264, σ. 378». 

274. 

Φάκελλος φέρων έξωθεν έπιγραφήν «Έκ της Εη^οίορβάία Γείπππ- 

ςα τ0£ Η. Τουρκική ιστορία.» καί περιέχων έντυπα άποσπαοματα ες 

αυτής σχετικών άρθρων τού ]. Η. ΜοτάΙπιπηη καί τού Κ. δίίεείιοιηι. 

27Γ». 

Πέντε τετράδια, ών το πρώτον φέρει έπιγραφήν «?Αναγέννησις έν 

Γερμανίφ. Κύριοι αντιπρόσωποι αυτή; », τό δεύτερον «Αναγέννησις - 

σπανίας-ΙΙορτογαλλίας», το τρίτον «Αναγέννησις Γαλλίας», το τέταρτον 
«Αναγέννησις Αγγλίας» καί τό πέμπτον «Αναγέννησις εν Ιταλιφ. Οί¬ 

κοι έν αυτή, Μεδίκων κλ·. πάπαι.». 

276. 

Τετράδιον ψέρον έπιγραφήν «Νεωτέρα Ιστορία. Αιών Ανακαλύψεων. 

Εισαγωγή. 'Αμερικής κλ. κλ.»· 

277. 

Τετράδιον ψέρον έπιγραφήν «Κατάστασις τής Ρωμαϊκής Λϋτοκρα 
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τορίας κατά τον Γ—Δ αιώνα καί οί βάρβαροι». 

278. 

Δύο τετράδια, ών τό μέν φέρει έπιγραφήν «Μεσαιωνικής ιστορίας 

Εισαγωγή. Ίουλιανός. Έπιδρομαί.», πο δέ «Μεσαιωνικαί σταυροφορίαι. 
Κομνηνοί.». 

279. 

Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «Αναστάσιος. "Ιουστινιανός. Μαυρίκιος. 

Οικουμενικός. Έξαρχάτον Ραβέννης.». 

280. 

Δύο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει έπιγραφήν «Γερμανία. ’Όθωνες. 

Χοχενστάουφεν.», τό δέ δεύτερον «Σχέσεις Βυζαντίου πρός Γερμανούς 
Δύσεως». 

281. 

Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «Μεσαίων. Έπιδρομαί. Μεσαίων Δ'— 

ΙΑ' αιών. Φράγκοι έν Γερμανίφ, έν Γαλλία, έν Ιταλία. Πιπίνος καί Κά¬ 

ρολος μέγας». 

282. 

Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «Νορμαννοί. Αγγλία. Νορβηγία. Χα- 

ράλδος.». 

283. 

Τετράδιον φέρον έπί τοΰ εξωφύλλου έπιγραφήν «Βησσαρίων ό Ιαίί- 

ιιοταπι ^Γαοοίδδίϊηιΐδ, ^ταοοοπιιιι ΙαΗηίδδπηιΐδ. Πο οατάϊηαΐ Βθδδαποη 
1403—1472.». 

284. 

Τετράδιον φέρον επιγραφήν «30ετής πόλεμος. Ελισάβετ. Μαρία 
Στούαρτ.». 

Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «Φράγκων πολιτισμός. Κεχ δαΙίοΗ. 
Φέουδον.». 

286. 

Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «"Άραβες. Αραβικός πολιτισμός.». 

Φάκελλος φέρων έπιγραφήν «ΡαΙΙιηεΓαγβΓ», κάτοιθεν τής οποίας 

I 
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έχει σημειώσει δ Μυστακίδης «Είναι νοθευτής. 

έν Έπετηρ. Βυζαντινών σπουδών 1930.». 

"Ορα Τραπεζουντιακά έμά 

288. 

Φάκελλος περιέχων δύο τετράδια, ών το πρώτον φέρει επιγραφήν 
«Μουάμεθ Β», τό δέ δεύτερον περιέχει τινά περί τής άλώσεως τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως υπό των Τούρκων. 

289. 

Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Τό ελληνικόν κράτος, οί οθωμανοί και 

οι μογγόλοι τού Τιμούρ». 

290. 

Φύλλα χάρτου μετά δύο αποκομμάτων εφημερίδων φέροντα επιγρα¬ 

φήν «Σλαΰοι». 

291. 

Φάκελλος περιέχων : 

1. Δύο φύλλα χάρτου ήριθμημένα (α'—β') φέροντα επιγραφήν « Υπ’ 

αριθμόν 449 (150) τής έθν. βιβλιοθήκης» καί εν τφ περιθιορίφ «Μελέ¬ 

τιος Πηγάς-Μαργούνιος. Έσχέλιος.». Πρόκειται περί αντιγράφου έκ τοΰ 
καταλόγου τοΰ Σακελλίωνος τοΰ ΰπ’ αριθμόν 449 (150) χειρογράφου τής 

εθνικής ημών βιβλιοθήκης. 

2. Δύο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Αναγραφή χειρογράφου» 

καί έν τω περιθωρίω «Εστάλη εις τήν εταιρείαν τών Βυζαντινών σπου- 

δών. Έδημοσιεύθη.». Πρόκειται περί τοΰ χειρογράφου τοΰ δημοσιευθέν- 

τος έν τή Έπετηρίδι τής Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών (τόμ. 6, 

σ. 143—144). 

3. Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Μέλαινα πυρΐτις» 

καί περιέχοντά τινα περί ταύτης. 

4. Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Πέτρος ό μέγας» 

εντός τών οποίων απόκομμα έξ έντυπου φέρον έπιγραφήν «Πέτρος ό μέ¬ 

γας. Κάρολος ό ΙΒ'.» (σ. 115—118), έν τή φα τοΰ οποίου σημειώματά 

τινα τοΰ Μυστακίδου. 

5. Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «Ουκρανία», έντός τοΰ οποίου τεμά- 

χιον χάρτου καί απόκομμα έφημερίδος περιέχοντά σχετικά. 

6. Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «Αί τελευταΐαι ήμέραι τής Ερζεγο¬ 

βίνης». 
7. Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 7 καί φέρον 

έπιγραφήν «8α1ι Ταίππαδρ I» καί έν τή φα τοΰ πρώτου φύλλου «Σάχης 

ΤαΗιηαδρ 1515—1576». 

8. Τετράδιον άποτελούμενον έκ 5 φύλλων ήριθμημένων καί φέρον έν 
άρχή έπιγραφήν «Καρροτί Ίο Νίοοίο Βατόατϊ^ο Βαίΐο (ΧΓ3.ά.ιιοΐίοη ίί- 

άέΐε ». 
9. Απόκομμα έξ έντυπου έργου (σ. 81—96) φέρον έξωθεν χειρόγρα¬ 

φον έπιγραφήν «Α11επΐ3.ο-ηε. Ηοη^πε. Τατρυΐο.». 

10. Φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «Ουγγαρία». 

292. 

Φάκελλος έντός τοΰ οποίου φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «’Ά- 

δικος έκτίμησις τής βυζαντιακής ιστορίας». 

293. 

Τέσσαρα τετράδια φέροντα επί τοΰ έζωφύλλου έπιγραφήν «Κ,όηιίδείιε 

Οεδείιίεΐιΐε Ρτοί. Ηετζο^. \νΐηί:ετ δεπιεδίετ 1888—89. Β. Μγ5ΠύΗάΪ5.». 

294. 

Τέσσαρα τετράδια φέροντα έπί τοΰ εξωφύλλου έπιγραφήν «βιιείΐεη 
ά^^ τοηιίδοΐιεη Οεεείιίεΐιίε. Ρτοί. Ηεΐ'ζο§'. Β. Α. Μγ5ΐ3ΐΗ<1ί5 1888— 

1889.». 

295. 

Τρία τετράδια, ών τό πρώτον φέρει έπιγραφήν «ζ)ιιε11εη ζατ Οε- 

δείιίεΐιΐε Οοηταάδ άεδ III», τά δέ λοιπά δύο «Οοηταάδ III». 

296. 

Τετράδιον φέρον έν τφ έξωφύλλφ έπιγραφήν «Είαίρταπάδ Εε^αΐίο. 

Β.Α. Μγ5ΐ3.1αάΐ5 1889.». Τοΰ τετραδίου τούτου έχουσι γραφή τά δύο πρώ¬ 

τα φύλλα. 

297. 

Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «Πΐδίοΐτε ΠβΐΙώπΐ^ιι^. Β. Α. Μγ5ΐαΗ- 

άΐ3.» καί περιέχον διά μολυβδίδος σημειώσεις τινάς περί αυτής. 

298. 

Φύλλον χάρτου φέρον έπιγραφήν «Σημείωσις περί τοΰ Γραικι.κοΰ Νο¬ 

σοκομείου κειμένου προς δυσμάς τής χερσαίας πύλης τών Επτά Πύργων, 

δπερ έφαίνετο μέχρι τοΰ 1850». 

Κάτωθεν έχει γράψει δ Μυστακίδης: «Είναι συγχρόνου χειρός. Β, 

Α- Μυστακίδης», 
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299. 

Πολλά φύλλα χάρτου, έφ’ ών σημειώματα του Μυστακίδου προς συμ- 

πλήροισιν τής ιστορίας τής Κωνσταντινουπόλεως. Έξωθεν έ'χει γράψει ό 
Μυστακίδης «Ιστορία δια συμπλήρωσιν Κωνσταντινουπόλεως». 

300. 

Έκ τής εν Κωνσταντινουπόλει έκδιδομένης εβδομαδιαίας εικονογρα¬ 

φημένης έπιθεωρήσεως «Άπ’ ολα» φύλλα περιέχοντα την ιστορίαν τής 
Τουρκίας από του Σουλτάν Όσμάν του Α' (1258—1326) μέχρι του Σουλ- 

τάν Άχμέτ τοΰ Β', (1691 —1695) συγγραφεισαν υπό του Δημητρίου Α. 

Μελισσοποΰλου καθηγητοΰ έν τή ρωσική σχολή. 

301. 

Τρία τετράδια φέροντα έπί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «νοΓδοΗίε- 

06116 Οοεαπάδοΐιαίίβη σποοίιϊεοΐιβ αηά ίΓ&ιιΙπδοΙιο» και περιέχοντα τινα 

περί διαφόρων αποστολών μετά παραπομπών εις διάφορα συγγράμματα. 

302. 

Φάκελλος περιέχων δελτία φέροντα επιγραφήν «Σελήμ ή Σουλεϊμάν» 

καί άναφέροντά τινα περί τούτου μετά παραπομπών εις διάφορα συγ¬ 

γράμματα. 

303 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, έν οίς Αιγυπτιακά και 
δή περί τοΰ τάφου τοΰ Τουτάνχανεμ. 

304. 

Τετράδιον φέρον επί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «Μετόχιον Π. Τά¬ 

φου. Κώδιξ άρ. παλαιάς 6, νέας 658. Αναγραφή Φραντζή. 1918 Ίουλίω 
20 παραβολή. Έχων ύπ’ ό'ψει τό κείμενον τής Βόννης άντέβαλλόν που 
καί που.». 

305. 

Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Χαρτοφύλαξ» καί περιέχον τινά περί 
χαρτοφύλακος. 

396. 

Δύο τετράδια φέροντα επιγραφήν «Μαίιοιηιτιεά II» καί περιέχοντα 

σημειώματα καί παραπομπάς εις διάφορα έργα περί τούτου. 

307. 

Δύο φύλλα χάρτου μετά τριών δελτίων, εν οίς περιγραφή χειρογρά,- 

*: 
3 

: ϊ: 
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φου Ευαγγελίου γραφέντος υπό ’Ιωάσαφ Άργυροπούλου καί άποκειμένου 
έν τή βιβλιοθήκη τής θεολογικής σχολής τής Χάλκης. 

308. 

Τετράδιον περιεχον παραπομπάς εις διάφορα έργα ώς προς τούς 
αύτοκράτορας τοΰ Βυζαντίου. 

309. 

Φάκελλος φέρων επιγραφήν «Βιογραφίαι μεγιστάνων όθωμανών καί 
ρωμαίων υπηκόων άγορασθεΐσαι τφ 1901 αντί 10 γροσίων» καί περιέχων 
τοιαύτας. 

310. 

Τετράδιον αποτελούμενον έκ φύλλων άναριθμήτοιν 21 καί φέρον 
έπί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «Καταλόγων σύστημα». Τό τετράδιον τού¬ 

το περιέχει παραπομπάς εις διάφορα έργα, άναφερόμενα ιδία εις τάς σχέ¬ 

σεις των Εΰρωπαίων προς τούς Τούρκους. 

311. * 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, άναφερομένων εις τον 
ηγεμόνα τής Σάμου Κοπάσην. 

312. 

Φάκελλος περιέχουν δυο φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «Έπιτά- 

φιον τοΰ εύγενοΰς άνδρός καί καπετάνιου Γεωργίου Σαμαρά στρατιώ¬ 

του», μετά δύο σχετικών επιστολών τοΰ Γ. Γρατσιάτου φερουσών χρονο¬ 
λογίαν 1930. 

313. 

Φάκελλος περιέχουν όκτο> δελτία φέροντα έπιγραφήν «Μολδαβίας ηγε¬ 

μονικοί οίκοι» καί περιέχοντα σχετικά περί τούτων. 

314. 

Φάκελλος περιέχων δέκα δελτία, ών τά πρώτα πέντε φέρουσιν έπι¬ 

γραφήν «Σημαΐαι» καί περιέχουσί τινα περί τούτων, τά δέ λοιπά πέντε 
φέρουσιν έπιγραφήν «Πολιτεύματα» καί περιέχουσί τινα περί τούτων. 

315. 

Φάκελλος περιέχων τά ακόλουθα δελτία: 

1. Δυο δελτία φέροντα το μεν εν επιγραφήν «Ελληνική τυπογραφία 
εν Κωνσταντινουπόλει», το δε άλλο «Τυπογράφοι Κωνσταντινουπόλεως». 

Τα δελτία τμΰτα εύρηνται έντος πεντε ψύλλων χάρτου αναρίθμητων, φε- 
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ράντων επιγραφήν «Τυπογραφία ελληνική», έν οίς άντίγραφον εκ του 

έργου «ΝοΙβδ ά’αη χογ*& ^ ’<* Ι-*ν*ηΙ 1816 <Λ 1817, των σε¬ 

λίδων 83 86, έν αίς περί ελληνικής τυπογραφίας. 

2. Τρία δελτία φέροντα επιγραφήν «Ξένηι πηγαί δια τουρκικήν Ιστο¬ 

ρίαν» και άναγράφοντά τινας τούτων 

3. Δυο δελτία, &ν τό πρώτον φέρει επιγραφήν «I 8»ιΐϋ1τπΙ *η<1 3'- 

Ιίοιΐ 3ΐΡ1ΐίΐ06£8., τό δε δεύτερον «II Λταίοΐο «η<1 π1Η«<Ι αίρΐι^είϊ». 

4. Δελτίον φέρον επιγραφήν «Κβαιεϋ <1ε8 Ηΐϊίοπβηδ άθ5 Οτοίδπιΐοδ 

(Ηίδ1θΓ16η5 0Γ16Ιΐΐ811Χ). 

5. Δελτίον φέρον επιγραφήν «Ίνδικτιώνες κατά Οατάϊΐιαιΐδεη». 

6. Δελτίον φέρον επιγραφήν «Κωνσταντινουπόλεως άξια». 

7. Δελτίον φέρον επιγραφήν «'Αγίας Ευφημίας βίοι ζ ». 

8. Δυο δελτία φέροντα επιγραφήν «Μικρασιατικά βιβλωλογικά» μετά 
επιστολής τού Χουδαβερδόγλου προς τον Μυστακίδην, έν οίς αναγράφον¬ 

ται έργα ιδία έντυπα τουρκικά δι’ ελληνικών χαρακτήρων. 

9. Δελτίον φέρον έπιγραφάς «Νοη αηίδ ανεο Ι’έ^Ηδβ οαΗιοΙιςμιε 

Γοιη3.ίη6», «Οιιΐΐεε οΗτέί. ιιηίδ α Κοηιε» και «Οιιΐίεδ ηοη εΗτβέιβηδ ηι 

Π11151ΐ1πΐ3η5». 

10. Δελτίον φέρον επιγραφήν «’Εν Μεγάλου 'Ρεύματος εκκλησία των 

Παμ. Ταξιαρχών έν τφ δεξιφ κλίτει εΐκών τής Θεοτόκου·. 

316. 

Δυο τετράδια γεγραμμένα διά γραφομηχανής. Τό πρώτον τούτων, άπο¬ 

τελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 3, φέρει άνωθεν επιγραφήν γεγραμ- 

μένην υπό τού Μυστακίδου «Φιλτάτου μοι μητροπολίτου, του νυν σ. μη¬ 

τροπολίτου Νεοκαισαρείας και Κοτυώρων κ.κ. Πολυκάρπου», τό^δέ δεύτε¬ 

ρον, άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 11, φέρει άνωθεν επιγραφήν 
γεγραμμένην * υπό του Μυστακίδου «Φιλτάτου μοι μητροπολίτου Νεο- 

καισαρείας κ. Πολυκάρπου (Ψωμιάδου)». Έν τοΐς τετραδίοις τοΰτοις έκ- 

θέτει ό μητροπολίτης Πολύκαρπος τήν δράσιν αύτοϋ ώς μητροπολίτου 

Κολωνίας (1899—1911) και έπειτα Νεοκαισαρείας (1911—1914). 

317. 

Τετράδων άποτελούμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 8, ών τά τρί- 

πρώτα είναι γεγραμμένα. Έν αρχή γέγραπται «Βιογραφικαι σημειώσεις 
περί τού Ίωάννου Σακελλίωνος έπιμελητού των χειρογράφων τής εθνι¬ 

κής βιβλιοθήκης ύπ’ αυτού ΰπαγορευθεισα κατά Όκτώβριον ™ΰ 1885 εν 
τή έδρα τής εργασίας αυτού». Περιέχει τήν αυτοβιογραφίαν του Ίωαγνομ 

Σακελλίωνος· 

«
Λ

. 
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Φάκελλος εντός τού οποίου αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα. 

1. Διάλεξιν τού Λ. Ήλιου έν τφ έλληνικφ φιλολογικφ συλλόγφ Κων¬ 

σταντινουπόλεως περί τεσσάρων σαρκοφάγων τού αύτοκρατορικοϋ μου¬ 

σείου Κωνσταντινουπόλεως. 

2. Αρθρον τού Ελευθερίου Γρ. Ταπεινού, φέρον επιγραφήν «Οί 
τίτλοι πρόεδρος καί τόπον επέχων». 

3. ’Άρθρον φέρον επιγραφήν «δοεαιιχ 5γζ3πί:ίη5». 

4. ’Άρθρον τοΰ Ο. δενπάί ρτοΐεδδεαΓ άε §τβο ηιοάειηε, φέρον επι¬ 

γραφήν «Πα τείοπιιε άε 1ε ρΐΌηοηοίαΙΐοη άιι £Γεο>. 

5. ’Άρθρον τού Αλεξάνδρου Λαυριώτου, φέρον επιγραφήν «Φωτίου 
έπιστολαί». 

319. 

Τετράδων άποτελούμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 9 καί φέρον επι¬ 

γραφήν «Μελέτιος ό Πηγάς. 410/3 Μ. Γ. Σχολής βιβλιοθήκη». ’Άνωθεν 
έχει γράψει όΜυστακίδης διά μολυβδίδος «Υπάρχει άρα παρά Βε^Γαπά;». 

Τό τετράδων τούτο περιέχει, μετά σύντομον περιγραφήν τού άνοιτέρω 
έργου, άντίγραφον τού τίτλου τής δευτέρας έκδόσεως τής γενομένης τφ 
Φψξθ' «έν τή τυπογραφία τού πανιερωτάτου καί λογιωτάτου μητροπολί¬ 

του κυρίου Γρηγορίου ήδη άρχιερατεύοντος» τής Όρθοδόξου διδασκαλίας 
του Μελετίου Πηγά, οίς καί τού προλόγου «Τοΐς έντευξομένοις εΰ φρο- 

νεΐν καί πράττειν», έν φ βιογραφικαι τινες σημειώσεις περί τού Μελετίου 
Πηγά. 

Τετράδων άποτελούμενον έκ σελίδων ήριθμημένων 32 καί φέρον 
επί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «Περιγραφή ηθών καί εθίμων τής έν Ή- 

πείρφ κείμενης κωμοπόλεως Πολιτσάνης καί υπαγόμενης έκκλησιαστικώς 
μέν έν τή επαρχία Δρυϊνουπόλεως, πολιτικώς δέ έν τή ύποδωικήσει Βο- 

στίνης. Ό πονήσας Γρηγόρως Κ. Κητσάκης μαθητής τής 7 τάξεως έν 
τή Μ. τού Γ. Σχολή έν ετει 1905». 

Φάκελλος εντός τού οποίου τό φύλλον τής 25 Απριλίου τοΰ 1905 

τοΰ «Εε οοιιττίετ <ΡΟ:πεη1», περιέχον τινά περί τού προιτου διεθνούς συν¬ 

εδρίου τής αρχαιολογίας εν Άθήναις. 

Φύλλα χάρτου, εφ’ ών σημειώματα τινα περί τού αγίου Γεωργίοη 
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και περιγραφή τής εικόνος αυτοΰ, τής δωρηθείσης υπό τοΰ Πατριαρχου 
τφ τότε διαδόχφ Μάξ τής Βαυαρίας, τφ άδελφφ τοΰ βασιλεως τής Ελλά¬ 

δος ’Όθωνος (.1833), ώς καί τής Θεοτόκου. 

323. 

Φάκελλος περιέχων 14 δελτία, έξ ών: ' 

Έν περιέχει σύντομον περιγραφήν τοϋ Ψυχοσωτηρίου ψαλτηρίου 
τοΰ έξηγηθέντος παρά τοΰ Θεοδώρητου και μεταγλωττισθεντος παρα 
Αγαπίου μοναχοΰ εις τήν κοινήν, έκδοθέντος δέ τφ αχήβ παρα Νικο- 

λάφ Γλυκεΐ. 
Τρία περιέχουσι διάφορα σημειοόματα έκ των κωδίκων ΟΒ καί ΟΖ 

τής έν Χάλκη θεολογικής σχολής καί εκ τίνος άλλου χαρτωου κοόδικος. 

Πέντε περιέχουσι σημειώματα τινα περί επισκοπούν Άμασείας, Εΰ- 

ρίπου, Άγκυρας, Κΰπρου, Πρεσπών και Αφρικής 
Έν περιέχει αλφαβητικόν κατάλογον επισκόπων τινών. 

Τέσσαρα περιέχουσι κατάλογον Λανισμενδιδών. 

324. 

Φύλλον τής Εκκλησιαστικής Αλήθειας (άρ. 47 καί 48 τή 27 Νοεμ¬ 

βρίου 1921), έν ([> άρθρον τοΰ Μυστακίδου φέρον επιγραφήν «Ή εκλογή 

τής Α. Θ. Π. τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχου Μελετίου τοΰ Δ'». 

325. 

Επτά τετράδια ήριθμημένα (I—VII). Έν αρχή τούτων γεγραπται 
«Τταάιιςίίοη αιΐ5 άοηι Όειιϊδοίιεη. Μαηοεοηρΐ ίη (ΙεαίΒοΙιεΓ δρτ&οΗε» 

καί κατιυτέρω «Εε ρεαρίε είτΡΕιπρΐΓε ΟΗοπιαιι Οταηάεατ εί: άέε&άεη- 

εε άε Ια Τατςιιΐε ..... Πεεοπρίίοη Ρίεΐοηφίε εί ροΙίΠςιιε άε 3. Ια 

ΜοΕΕο.». 
Έν τφ αΰτφ φακέλλφ καί τινα αποκόμματα εφημερίδαν σχετικά 

προς τήν τουρκικήν ιστορίαν. 

326. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ σελίδαν ήριθμημένων 33 καί φέρον 
έξωθεν επιγραφήν «Σημειώσεις είς μεσαιωνικά ιστορικά. Β. Α. Μ. (λη- 

φθεΤσαι έκ διάφορον συγγραφέων Βυζαντινών) 8βρίου 1885». 

327. 

Έξ φύλλα χάρτου ήριθμημένα φέροντα επιγραφήν «Χρονικόν Βυ¬ 

ζαντινόν» καί περιέχοντα έκ τοΰ χρονικού τοΰτου άντιγεγραμμένα τα 

φύλλα 183α καί 183β. Έν φΰλλψ χάρτου έχει γράψει ό Μυστακίδης 

«Τοπ-καποΰ .χρονικόν ανέκδοτον». 
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328. 

Φάκελλος εντός τοΰ οποίου δελτία, έν οίς αναγράφονται διάφορα 
έργα σχέσιν έχοντα προς τήν ελληνικήν Εκκλησίαν καί τήν ιστορίαν 
καθόλου. 

329. 

Φάκελλος περιέχων 12 δελτία έξ ών: 

Τρία δελτία φέροντα επιγραφήν «Βασιλεύς—Λαός», «Μεγαλειότης», 

« Αΰτοκράτωρ». 

“Εν φέρον επιγραφήν «Σχέσεις Βυζαντινών καί Γερμανών». 

Έν φέρον επιγραφήν «Τίτλοι κλ.». 

Έν φέρον επιγραφήν «Βογορίδης Στέφανος». 

Έν φέρον έπιγραφήν «Οί. εΰγενέστατοι άρχοντες». 

Δυο φέροντα έπιγραφήν «Εκκλησία Αθηναίων». 

Έν φέρον έπιγραφήν «Αττικοί μήνες». 

"Εν φέρον έπιγραφήν «Αθηναϊκόν καλενδάριον». Λ 
"Εν φέρον έπιγραφήν «Δώδεκα θεοί». 

330. 

Δέκα δκτο') φύλλα χάρτου ήριθμημένα, φέροντα έπιγραφήν «Περί τής 
κόμης καί πώγωνος τών Βυζαντινών καί ένδυμασίας λαϊκών καί κληρι¬ 

κών άνδρών καί γυναικών καί ερμηνεία τών κανόνων τών οικουμενι¬ 

κών συνόδων (Στ" οίκουμ. καί Γάγγρας) περί αυτών». Έν τώ έξωφΰλλφ 
γέγγραπται* «Περί κόμης καί κομμώσεως καί πώγωνος τών Βυζαντινών 
κοσμικών καί κληρικών καί μοναχών καί περί κόμης τών γυναικών καί 
άμφιέσεως καί' κανόνες τών Συνόδων». Κάτωθεν έχει γραφή «Έτοι¬ 

μον προς αντιγραφήν καί δημοσίευσιν. Άπριλ, 1927.». 

331. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων γραφομηχανημένων 6 καί φέ¬ 

ρον έν αρχή έπιγραφήν «ΕΆπΐίοΙιπεΙ: ρτορίιείΐο άιι ηιοίπε ΙοΕαππεε εη 
Γαπ 1600» καί έν τέλει σημείωσιν «Τίτέ άια )ου.ΓΠ3ΐ Ιο Κί§&Γο άα 10 εί 
17 3ερ1ειπΒτε 1914». 

332. 

Φάκελλος εντός τοΰ οποίου περιέχονται 8 τετράδια ήτοι* 

1. Δυο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επί τοϋ εξώφυλλου έπιγραφήν 
«δοήάίετ Ηΐε1οπ5θΗ-Οεο§·.», τό δέ δεύτερον «Ηίδΐοηδοΐιε ϋΒιιη&εη Ργ, 

Όγ δοΐιαίετ. Β. Α. Μγ5ΐειΕίάε5. Βειηεείτ 1888—89». : ·> 7 
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2. Τετράδων φέρον επί του εξώφυλλου επιγραφήν «Ργο£ο550γ νοπ 

δοΗ\ν&Η ΚιιηδΙ^βδοΗίοΗίε. 1889—-90». 

3. Τετράδων φέρον επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Ργ. νοη Κθ^ΙοΓδ 

ΟθδοΗΐοΗίο». 
4. Τετράδων φέρον επί του εξώφυλλου επιγραφήν « Ιστορία». 

5. Τετράδων φέρον επιγραφήν «Ρίρϊη-Κ&Η». 

6. Τετράδων φέρον επιγραφήν «ΟποοΗίδοΗο Ο^ηάδοΐι^ί ηπι άϊο 

Βταιιΐ: άεδ Κ&ϊδεΓδ ίΐΗζιιΙιοΙεπ». 
7. Τετράδων έν αρχή τοΰ οποίου γέγραπται «ϋίε Κε^ίεπιησ άοδ 

ΜΐηοίδοΗεοΗ&Γ (Μαετίε 120 ΙαΗτε». 

333. 

Φάκελλος φέρων επιγραφήν «Όθωμανικής ιστορίας διάφοροι σημει¬ 

ώσεις» καί περιέχων τετράδια καί φύλλα χάρτου, ώς καί τινα αποκόμ¬ 

ματα εντόπιον άναφερόμενα εις την οθωμανικήν ιστορίαν. 

334. 

Φάκελλος εντός τοΰ οποίου περιέχονται: 
1. Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Αιγυπτιακά». 

2. Τετράδων φέρον επιγραφήν επί τοΰ εξωφύλλου «Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου Νομισματικά». Εντός τούτου καί «φύλλον εκ τοΰ δ&Η&Ηί- 

ετ ]. Μοηπαίδ Ηγζαηΐίηε5 1862». 

3. Δύο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Κοινωνία εθνών. Σύν¬ 

δεσμος εθνών.». 

4. Φύλλον χάρτου φέρον επιγραφήν «δίοίΗαηα», 

5. Επτά φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «ΡβΓ6£πη3.ίίο ΜΗ 162», 

έν οΐς περιγραφή τοΰ χειραγράφου ΜΗ 162, περιέχοντος τήν ρετ6£ηηα- 

Ηο τοΰ ΕΗετΗ&Γά (1468). 

335. 

Τετράδων εσταχωμένον διά ναστοΰ χάρτου καί φέρον έν αρχή επι¬ 

γραφήν «Σημειωματάρων άρχόμενον από 30 Ιουλίου 1891». 

Περιέχει σημειώματα τοΰ Μυστακίδου περί διαφόρων πολιχνών, χω¬ 

ρίων, εκκλησιών, σχολείων, διδασκάλων, κατοικούν, οικογενειών, βιβλίων, 

προϊόντων, γλωσσικών ιδιωμάτων, μαρτύρων καί αγίων τελειωθέντων έν 

Καισαρείφ καί Σιγιλλίων Καπαδοκικών. 

336. 

Δέκα καί τρία τετράδια ήριθμημένα επί τών εξωφύλλων αυτών, πε- 

ριέχοντα σημειώματα περί Αίνου καί Θρμκης. 
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337. 

Δύο τετράδια, ών τό πρώτον, άποτελούμενον έκ φύλλων αναρίθμη¬ 

των 18, φέρει επί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν «Γεωγραφική ιστορία. Τή 
26 1891», τό δέ δεύτερον, άποτελούμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 14, φέ¬ 

ρει έν αρχή τήν επιγραφήν* «Όλίγατινά περί μαθηματικής Γεωγραφίας» 

Έν τέλει τοΰ τετραδίου τούτου έχει γράψει ό Μυστακίδης: «Τετέλεσται 
Βασιλ. Μυστακίδης». 

338. 

Φάκελλος περιέχων : 

1. Τετράδων άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένοον 16 καί περιέ- 

χον αντίγραφα έπιστολών καί ποιημάτων, εν οΐς καί «Στίχοι τινές, οΰς 
έξεφώνησεν δ σοφώτατος Κοραής έμβαίνοντος τοΰ αΰτοκράτορος Αλε¬ 

ξάνδρου εις Παρισίους» (φ. Ια—6β), έπίσης «Κατάλογον τών άγορα- 

σθέντων βιβλίων» μετ’ ..αναγραφής τής τιμής αυτών (φ. 7α—-10α) καί 
«Κατάλογον τών βιβλίων μου» (φ. ΙΟβ — 16β). 

2. Τετράδων άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων?6 καί φέρον 
επιγραφήν «Κοεοΐϋα Αο§τρ1ί αά Νΐΐηηι. δαίοπιοη δοΗτνείοΗεΓ δηΐΐ- 

ζοηδίδ 10 Αρπίίδ ααηο 1581. ΑΙΙαία ΤγΗίη§·εη ο ΟοηδΙαηίΐηοροΗ 10 

δερΐ. είιΐδάεη Αηηί» καί έν τέλει (φ. 6) «Κοεεείαε ίη Αε^Υρίο αη άετη 
Νΐΐο· άεη 10 Ταυ· Αρπίίδ Αηηο 1581. Ε. Ε άϊεπδΙλνίΙΗβεΓ δ&Ιοηιοπ 
δοΗτνείοΙεΗθΓ αππετ ΙεΓθ5θ1γπιίδεΗεΓ ΚείδδηΐΒη». 

3. Τετράδων άποτελούμενον εκ σελίδων ήριθμημένων 18 καί φέρον 
επιγραφήν «Πίδίοΐτεδ ιιηίνεΓδεΙΙεδ ά οοπειιΚετ» καί «ΗίδΙοϊτεδ β'έπέ- 

τ&ΐεδ άε ΡΕηιρίτε ΟΗοιηαη ό. οοπειιΐίετ». Αναγράφει 23 έργα σχετικά 
πρός τήν τουρκικήν ιστορίαν μετά πολλών σημειωμάτων άναφερομένων 
εις αυτήν. 

4. Δύο φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «Χωρία, κάτοικοι, μαθη- 

ταί καί διδάσκαλοι τής νήσου Θάσου» καί υπογραφήν «Πέραν Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως 16 Λΰγούστου 1906. Ό διευθυντής τών σχολών Παναγ. 

Θάσου Άλ. Γεωργιάδης». 

δ. Δύο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Σχέδιον» καί περιέχοντα 
τά τής δωρεάς τοΰ Στεφάνου Βογορίδου καί τής άνεγέρσεοος- έν Κων¬ 

σταντινούπολή, ναοΰ τοΰ προ>τομάρτυρος Στεφάνου πρός εκκλησιασμόν 
τών έν Κωνσταντινουπόλει Βουλγάρο.)ν, έν ω ή λειτουργία θά γίνεται 
εις διάλεκτον σλαβωνικήν μνημονευόμενου κατ’ αυτήν τοΰ δνόματος τοΰ 
έκάστοτε Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

339. 

Τετράδων φέρον έπί τοΰ εξωφύλλου έπιγραφήν «Σημειώσεις. Σ. Ν. 
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Τζημοΰρτος τελειόφοιτος Α. Χ· Χρήστου. Κωνσταντινούπολή τή 1« Μαρ¬ 

τίου 1905.» καί περιέχον σύντομον περιγραφήν εκτός άλλων πόλεων τής 
Καβάλλας, Χαλκιδικής χερσονήσου, τοϋ αγίου "Ορους, τής Θάσου καί των 

Φιλίππων. 

340. 

Τετράδιον άποτελούμενον έκ σελίδων ήριθμημένων 13 καί φέρον 
επιγραφήν «Υπόμνημα προς τον σεβαστόν ημών Ποιμενάρχην κ. κ. Ιω¬ 

ακείμ περί των κατά τήν θεόσωστον αυτοί» μητρόπολιν Μελενίκου υπό 
τοϋ κατά πνεύμα πειθήνιου τέκνου του Ν. I. Ζωγραφίδου» καί έν τελεί 
(σ. 13) «Κατ’ Αύγουστον τοϋ 1901, έγραψα Ν. I. Ζ ». 

Έν τέλει τοϋ χειρογράφου τούτου υπάρχει επιστολή προς τον Β.. 

Μυστακίδην φέρουσα υπογραφήν «Ό Μελενίκου Ιωακείμ. Εν Μελενί- 

κφ 31 Μα'ίου 1902.». Έν τή επιστολή ταύτη ό Μελενίκου Ιωακείμ απάν¬ 

των εις παράκλησιν τοϋ Μυστακίδου γράφει μεταξύ άλλων δτι παρεκά- 

λεσε τον διδάσκαλον Ν I. Ζωγραφίδην νά σύνταξη τό σταλέν υπόμνημα. 

341. 

Τρία φύλλα τής Φωνής τής Ηπείρου (ύπ’ άριθ. 46, 47 καί 48) τοϋ 
1893, περιέχοντα άρθρον τοϋ Αθανασίου Πετρίδου Ήπειριοτου σχολάρ- 

χου Πειραιώς, φέρον επιγραφήν «Λάμποβον». 

342. 

Τετράδιον άποτελουμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 8 καί φέρον επι¬ 

γραφήν «Ηπειρωτικά. Γεωγραφική περιγραφή τής Τσαμουργιάς ήτοι 
τής Θεσπρωτίας καί Κεστρίνης». Έν τφ περιθωρίφ έχει σημειώσει ό Μυ- 

στακίδης «Οΐιτίδίοάιιΐοδ ΒαχαΚαποδ ααε Βΐάεη άβδ ϋϊδίηΡίδ ΡΐιίΗα 
ϊβ$. 1896. Έβραβεΰθη υπό τοϋ Ε. Φ. X. τή είσηγήσει μου, αλλά τό 10 

λιρον δεν έλαβε». Έν αύτφ χάρτης διά χειρός πεποιημένος τής Τσαμουρ- 

γιάς. 

Έν τφ αύτφ φακέλλο; τετράδιον άποτελουμενον έκ φύλλων ήριθμη- 

μένιυν 6 καί περιέχον περιγραφήν τής Πάργας, τού Μαργαριτίου καί Φι- 

λιατών. Έν τέλει τού τετραδίου τούτου έχει προσθέσει σχετικά τινα ό 

Μυστακίδης. 

343. 

Τετράδιον άποτελουμενον έκ φύλλων 18, ών τά 10 πρώτα έχουσι 
άριθμηθή. Έν αρχή φέρει έπιγραφήν «Γεωγραφική περιγραφή τής επαρ¬ 

χίας Κορυτσάς» καί έν τέλει τά ακόλουθα : «Ή άνωτέρω Γεωγραφική 
περιγραφή τής επαρχίας Κορυτσάς, ής τό παρόν εστιν άντίγραφον του 

I 

’Γ 
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πρωτοτύπου, έφιλοπονήθη υπό τής Αύτοϋ Σεβασμιότητος τοϋ Μητροπο¬ 

λίτου αγίου Κορυτσάς καί Πρεμετής κυρίου Γερβασίου κατ’ Αύγουστον 
τοϋ 1898 καί απεστάλη μετά τοϋ επισυνημμένου ταύτη σχετικού γεωγρα¬ 

φικού σχεδιογραφήματος τής επαρχίας τή μεγάλη τοϋ Χριστού εκκλησία 
πρ ο) το κ ο λ λ η θεΐσ α έν τφ Πατριαρχικφ πρωτοκόλλφ ύπ’ άριθμόν 4671 12 

Αύγούστου 1898. Ημερομηνία τής άντιγραψής 20 Ιανουάριου 1901 Φα- 
νάριον.». 

Κάτωθεν τούτων έχει γράψει ό Μυστακίδης: «Τοϋ μετά ταϋτα Και¬ 

σαρείας καί είτα Ίωαννίνων, τοϋ Ποντίου, φιλτάτου μοι άγα.θοϋ άνδρός. 

Ό Θεός άναπαύσαι τήν ψυχήν αύτοϋ. Β. Α. Μ. 1929 30 Νοεμβρίου εις 
Νέον Κουρί Θεσσαλονίκης./>. Εντός τοϋ τετραδίου τούτου εϋρηται «Χάρ- 

της τής επαρχίας Κορυτσάς, Πρεμετής καί Μοσχοπόλεως. Τά διά κυανής 
γραμμής σημειούμενα χωρία εΐσί τής έπαρχίας Κορυτσάς, Πρεμετής καί 
Μοσχοπόλεως. Τά δι’ έρυθράς τής έπαρχίας Καστορίας. Τά δι’ έρυθράς 
καί κυανής τής επαρχίας Δυρραχίου. Τά δι’ έρυθράς καί μελαίνης τής 
έπαρχίας Βελλάς. Τά ανευ σημείου εΐσίν οθιομανικά.». 

344. 

Δύο φάκελλοι περιέχοντες δελτία παραπεμπτικά εις διάφορα συγ¬ 

γράμματα άναφερόμενα εις τήν Γεωγραφίαν καί ΐδίμ τής Τουρκίας. 

345. 

Φάκελλος περιέχων δύο τετράδια. Τό πρώτον τούτων, άποτελούμενον 
έκ τριών τευχών καί φύλλων ήριθμημένων 42, φέρει έπί τοϋ έξωφύλλου 
επιγραφήν « Ιστορική περιγραφή τού έν Βιέννη προεκδοθέντος χωρογρα- 

φικοϋ πίνακος τής Άρχισατραπίας ’ίκονίου. Νυν πρώτον τύποις έκδο- 

θείσα έν τφ Πατριαρχικφ τυπογραφείφ έν έτει 1815.». Έν τφ έπομένφ 
φύλλφ τοϋ φύλλου 42, άναριθμήτφ, έχει γράψει ό Μυστακίδης «Τήν βί¬ 

βλον εΰρον έν τή βιβλιοθήκη τοϋ Ίωάννου Σαραντίδου Αρχελάου, δτε 
διέμενον παρ’ αύτφ φιλοξενούμενος κατά τάς προότας ημέρας τοϋ Αύ¬ 

γούστου 1891 έτους. Ήτο καταξεσχισμένον. Τό βιβλίον έχει σχήμα 8ου 
μικρού, άπαρτίζεται δέ έκ σ. 73, τής σελιδίόσεοος άρχομένης άπό τοϋ προό- 

του φύλλου τοϋ τεύχους Έν Σινασφ έσημειωσάμην καί τήν άνωθεν ση- 

μείωσιν τή 15/27 Αύγούστου 1891. Β. Α. Μυστακίδης.». 

Τό δεύτερον, άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 73, φέρει έπί 
τοϋ έξωφύλλου έπιγραφήν «Ιστορική περιγραφή τοϋ έν Βιέννη προεκ¬ 

δοθέντος χωρογραφικού πίνακος τής μεγάλης Άρχισατραπείας Τκονίου. 

Νυν πρώτον τυποις εκδοθεΐσα έν τφ πατριαρχικφ τυπογραφείφ έν έτει 
1815.». Κάτωθεν έχει γράψει ό Μυστακίδης «Έτυπώθη έν έξ άντιτύποις 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. "Ετος ΙΣΤ' 12 
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του μητροπολίτου Σάρδεων άπαιτήσαντος δι’ εαυτόν και την σχολήν αντί- 

τύπον. Β. Α. Μ.». 

Κατά ταϋτα πρόκειται περί δυο αντιγράφων τοϋ αύτοΰ έργου. 

346. 

Φάκελλος περιέχουν τάς ακολούθους 12 έπιστολάς προς τον Μυστα- 

κίδην, περιεχοΰσας διαφόρους πληροφορίας, ιδία γεωγραφικός : 

1. Επιστολή φέρουσα επιγραφήν «Περί Στρωμνίτσης» καί υπογρα¬ 

φήν «Έν Θεσσαλονίκη τή 25/9/96. Ό ευπειθής μαθητής σας Νικόλαος 

I. Χατζιβέλκου.». 

2. Επιστολή φέρουσα επιγραφήν «Περί Πολυγύρου» καί υπογραφήν 

«Ιούλιος 1896 Χρίστος Παπανικολάου». 

3. Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «Ή Μοσχόπολις» καί υπογραφήν 
«Έν Άδριανουπόλει τή 27 Μαρτίου 1903· Ιωακείμ Μαρτινιανός». Κά¬ 

τωθεν έχει σημειώσει ό Μυστακίδης «Ό υπογραφών είναι ό μετά ταΰτα 
Βελεγράδων μητροπολίτης, εϊτα Παραμυθίας χρηματίσας καί πρόεδρος 
τής Μ. Σχολής καί μέλος των δυο Δ. τής εκκλησίας σωμάτων σύνεργα- 

σθείς καί μετ’ έμοΰ ιός τοιοΰτος. 1925 Σεπτεμβρίου. Β. Α. Μυστακίδης». 

4. Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «Έν Σωχω τή 4η Ιουλίου 1896» 

καί υπογραφήν «Θεμιστοκλής Σ. Κωνσταντινίδου» καί περιέχουσα περι¬ 

γραφήν του Σωχοΰ. 

5. Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «Σκόπια» καί περιέχουσα περιγρα¬ 

φήν αυτών. 

6. Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «ΓΙερί Γαλατίστης» καί υπογρα¬ 

φήν: «Έν Θεσσαλονίκη τή 2 Ιουλίου 1896. Ζαφείριος Ε, Καραζαφει- 

ρίου». 

7. Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «Επαρχία Μογλενών καί Φλωρί- 

νης» καί έν τέλει «Έν Φλωρίνη τή 7 Ιουλίου 1903». 

8. Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «Ή Βήσσανη» καί υπογραφήν 

«Έν Κωνσταντινουπόλει τή 27 Σεπτεμβρίου 1902. Θεοφ. Γάτσης». 

9. Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «’Αργυρόκαστρου» καί υπογραφήν 
«Φίλιπ. Β. Σιαμπανίδης διδάσκαλος έν άγ. Τριάδι Πέραν. Έν Πέραν 

Κο)νσταντινουπόλεο)ς 16 Μα'ίου 1902.» 

10. Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «Έν Γκιουμουλδζίνη» καί υπο¬ 

γραφήν «Κ. Θ. Κινδουπογλους έκ των τελειόφοιτων τής Μ. Σχολής του 

1900. Τή 11 Νοεμβρίου 1900.». 

11. Επιστολή φέρουσα έπιγραφήν «Μέτραι» καί υπογραφήν «Άν. 

I. Βαλασιάδης». 

12. Επιστολή φέρουσα υπογραφήν «Βασίλειος Αγοραστός, διδάσκα¬ 

λος έν τφ Έλλ. Γυμνασίφ Μοναστηριού» καί περιέχουσα παρατηρήσεις 

Τά έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αύτοΰ. 179 

τινάς αύτοΰ καί διορθώσεις έν τή πρώτη έκδόσει τής Γεωγραφίας τοΰ 
Μυστακίδου, δπως ληφθώσιν ΰπ? δψει έν τή δεύτερα. 

347. 

Φάκελλος εντός τοΰ οποίου 14 ήριθμημένα φύλλα χάρτου φέροντα 
επιγραφήν «Τοπογραφία τής Κύπρου», έν οίς ό Μυστακίδης παρέχει βι¬ 

βλιογραφίαν τού έργου τοΰ Ε. ΟΟοι-Ιιαπιπιοτ, τοΰ βραβευθέντος κατά τό 
1889 υπό τής βασιλικής Ακαδημίας των έπιστημών, μετά τινων παρατη¬ 

ρήσεων σχετικών. 

348. 

Φάκελλος περιέχων φύλλα χάρτου, έν οίς γεωγραφικά τής Θράκης 
αλφαβητικώς κατατεταγμένα μετά παραπομπών εις διάφορα συγγράμ¬ 

ματα. 

349. 

Φάκελλος περιέχων σημειώματα τοϋ Μυστακίδου περί Νίκαιας μετά 
σχετικών παραπομπών εις διάφορα έργα. 

350. 

Γετράδιον φέρον έπιγραφήν «Γεωγραφικοί δροι» καί περιέχον τοι- 

ούτους αλφαβητικώς κατεταγμένους. 

351. 

Φάκελλος εντός τοΰ οποίου χάρτης τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
πολλά αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα άρθρα γεωγραφικά καί αρ¬ 

χαιολογικά άναφερόμενα ιδία εις τήν Κωνσταντινούπολιν. 

352. 

Φάκελλος περιέχων 11 δελτία, έν οίς έχουσιν αναγραφή υπό τοΰ Μυ¬ 

στακίδου διάφοροι γεωγραφικοί χάρται. 

353. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, εν οίς ειδήσεις καί πε- 

ριγραφαί περί πόλεων καί μονών ιδία τής Μακεδονίας. 

354. 

Πέντε τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επί τοΰ εξωφύλλου «Θράκης 
Κύρια», τό δεύτερον «Θρακών Κύρια», τό τρίτον «Θράκης πηγαί» καί τό 
τέταρτον καί πεμπτον «Θράκης*. Τά τετράδια ταΰτα περιέχουσι παραπομ- 
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πας εις διάφορα έργα άναφερόμενα εις την Θράκην και περιέχοντα ειδή¬ 

σεις τινάς περί αυτής. 

355. 

Φάκελλος περιέχων φύλλα χάρτου και δελτία, έφ5 ών σημειώματα 

τι να περί Συρίας καί Φρυγίας. 

356. 

Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Σημειώσεις περί Ασιατικών χωρών» 

καί περιέχον τοιαΰτας. 

357. 

Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Γεωγραφίας διορθώσεις» καί περιέχον 

τοιαΰτας. 

358. 

Φάκελλος περιέχων : 
1. Τετράδιον άποτελουμενον έκ σελίδων 21 ήριθμημένων καί περιέ¬ 

χον «Τμήμα Κουρβελεσίου» (σ. 1—8), «Τμήμα Χειμάρρας ή Βρεγκουδε- 

τίου» σ. (9—14), «Τμήμα Δελβίνου» (σ. 15—21). Έν τελεί (σ. 21) γέγρα- 

πται «Έν Δρόβιανη τή 24 Αύγουστου 1905. Νικόλ. Γ. Μυστακίδης». Τού¬ 

του επονται 4 σελίδες ήριθμημεναι (1—4),φέρουσαι επιγραφήν «Σημειώ¬ 

σεις Δέλβινον» καί υπογραφήν «Νικόλ. Γ. Μυστακίδης.». 

2. Τετράδιον άποτελουμενον εκ σελίδων 12 ήριθμημένων καί φέρον 
επιγραφήν «Περιγραφή Γεωγραφίας τής Αλβανίας τοΰ έτους 1820». Κά¬ 

τωθεν φέρει σημείωσιν «Χειρόγραφον ανέκδοτον υπό τοΰ αειμνήστου δι¬ 

δασκάλου Χαρίτωνος Δροβιανίτου». Ή αυτή σημείωσις έν τελεί (σ. 12) 

«Άντίγραφον έκ τίνος χειρογράφου Χαρίτωνος διδασκάλου». 

3. Τετράδιον άποτελουμενον εκ σελίδων 26 ήριθμημένων καί φέρον 
επιγραφήν «Χωρογραφικαί σημειώσεις. Α'. Άργυρόκαστρον. Βλ Λιουν- 

τζουρία.» καί έν τελεί σ. (26) υπογραφήν «Βασίλειος Θ. Σιουστης». 

4. Δυο περιγραφαί, ών ή πρώτη φέρει επιγραφήν «Περιγραφή Δελ- 

βινακίου» καί υπογραφήν «Έν Σταυροδρομιού τή 3 Μαρτίου 1901. Ματ¬ 

θαίος Δόβας», ή δε δεύτερα φέρει επιγραφήν «τό Δελβινάκιον» καί υπο¬ 

γραφήν «Γεώργιος Δ. Ίακωβίδης Τή 16 Φεβρουάριου 1901». 

359. 

Τετράδιον εσταχωμένον, φέρον επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Πε¬ 

ριηγήσεις. Μικρασιατικά καί νησιωτικά. Γεούγραφικά.» καί άποτελουμενον 
έκ φύλλων άναριθμήτων 51, ών πολλά άγραφα. Περιέχει διάφορα έργα 

άναφερόμενα εις τήν Γεοογραφίαν. 
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360. 

?Αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα άρθρα περί Θεσσαλίας μετά 
γεωγραφικών περιγραφών αυτής. 

361. 

Φάκελλος περιέχων τό έντυπον έργον τοΰ Γ. Δομνηνοΰ «Γεοογραφία 
τοΰ Πόντου μετά παραρτήματος πινάκων. Έν Τραπεζοΰντι 1896.». Έν 
αύτφ διάφορα αποκόμματα εφημερίδων πραγματευόμενα περί Πόντου καί 
Τραπεζοΰντος. 

362. 

Φύλλα χάρτου φέροντα έξωθεν επιγραφήν «Κουροΰτσεσμε παραλει¬ 

πόμενα» καί περιέχοντα διάφορα σημειώματα καί αντίγραφα τοΰ Μυστα¬ 

κίδου περί αΰτοϋ, 

363. 

Τετράδια συνερραμμένα. Τό πρώτον τούτων, άποτελουμενον έκ φύλ¬ 

λων ήριθμημένων 6, φέρει επιγραφήν «Αντίταύρος». Τό δεύτερον, άποτε¬ 

λουμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 4, φέρει επιγραφήν «Τό χωρίον Κόλ- 

δερε» και έν τέλει «Άϊδίνιον τή 27 Νοεμβρίου 1888 (έκ τής Άμαλθείας) 

Άνατ. Άστήρ 14 Δεκεμβρίου 1888 άρ. 11». Τό τρίτον άποτελουμενον έκ 
φύλλων ήριθμημένων 2, φέρει επιγραφήν «Ελληνικοί κοινότητες έν Ευ¬ 

ρώπη, Άσία καί Αφρική» καί έν τέλει «"Εσπερος Α. Α. 28 Νοεμβρίου 
1884 άρ. 9». Τό τέταρτον, άποτελουμενον έκ δυο φύλλων, φέρει επιγρα¬ 

φήν «Πέστης εκκλησία» καί έν τέλει «Ά. Ά. 19 Δεκεμ. 1884 άρ. 12». 

Έν τφ επομένφ τοΰ πρώτου φύλλου έχει γράψει 6 Μυστακίδης τινά περί 
των ορθοδόξων ελληνικών έκκλησιών έν Βιέννη, Λιβερποΰλη, Μαγχεστρία, 

Τεργέστη καί Λονδίνφ. Τό πέμπτον, άποτελουμενον έκ δυο φΰλλων ανα¬ 

ρίθμητοι, φέρει επιγραφήν «Νεκρά θάλασσα» καί έν τέλει «"Εσπερος. 

Α. Α. 28 Αύγουστου 1885 άρ. 48». 

364. 

Φάκελλος φέρων επιγραφήν «Γεωγραφικοί σημειώσεις Ευρωπαϊκών 
χαβρών» καί περιέχων έν οκτώ τετραδίοις σημειώσεις άναφερομένας εις 
τάς Ελβετικός χώρας, τάς Σκανδιναβικάς, τάς Βρεττανικάς, τάς Γαλλικάς, 

τάς Τβηρικάς, τάς Ιταλικός, τάς Γερμανικός καί Αύστριακάς. Των τετρά-, 

δίων τούτων προηγείται τετράδιον, έν φ σημειώσεις τινές περί τής Ευρώ¬ 

πης καθόλου. 

365. 

Φάκελλος εντός τοΰ οποίου αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα άρ- 
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ί}ς>α τού Χο. Γο.ιγουση καί τινων άλλων περί Θεσσαλονίκης και τή: Μα¬ 

κεδονίας καθόλου. 

300. 

Φάκελλος εντός τον οποίου ευρηνται τρία τετράδια φέροντα Επιγρα¬ 

φήν «Βυζαντινών συγγραφέων των περί Αίνου μνείαν ποιούμενων». Έν 
τετράδιον φέρον επιγραφήν «Μακεδονίας κλ. έξ έκθέσεων μητροπολιτών 
και πρωτοκόλλων».'Έν τετράδιον φέρον επιγραφήν «Ηπείρου, νήσων κΧ*. 

φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν « Ολίγα τινά περί Αίνου καί τό)ν 
εκκλησιών αυτής» καί πέντε φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «ΑοΓο 
•παίΠΗΓοΗπΐαδ Οοη^ΐΗπίΐπυροΙΚαηί. ΜΠ<ϊο^ΐοΐι οί .). ΜίίΠοτ» Αρχ. : 

«Αίνου άνευ ονόματος απαντώ καί μετά ονόματος τάςδε τας πράςεις». 

307. 

Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 22 καί φέρον επι¬ 

γραφήν «ίϊ. Γ. Παπακωνσταντίνου καθηγητοΰ έν τή μεγάλη τον Γένους 

σχολή. Άλιάκμων. Ημαθία. Σκόδρα, Κίτιον καί Μίεζα». 

303. 

Φάκελλος εντός του οποίου 42 φύλλα χάρτου ηριθμημένα φέροντα 
επιγραφήν «Καππαδοκία» καί περιέχοντα περιγραφήν αυτής. Έν τώ αυτφ 

φακέλλφ φύλλα τινά χάρτου, έφ’ ών σχετικά τινα σημειώματα. 

369. 

Φάκελλος έν ω περιέχονται 3 φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν 
«Χίος», δυο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Επαρχία Μιτυλήνης» καί 
δυο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Επαρχία Γάδου». Γνν τψ αυτφ 
φακέλλφ αποκόμματα έφημερίδων περιέχοντα τινα περί Χίου, Θάσου, 

Άστυπαλαίας, Κώ, Κάλυμνου, "Ίμβρου, Νισυρου, Τενέδου, Λήμνου, Λέ¬ 

σβου, Καλολίμνου, Σύμης, Σχινυνσών καί Ικαρίας. Επίσης έντυπον τεύ- 

χος φέρον επιγραφήν «ΤΙ πανηγυρις της έν Ιΐανόρμφ Σύμης ιεράς Μο¬ 

νής τον ταξιάρχου Μιχαήλ τήο επιλεγόμενης τού Πανοομίτου* έν Σάμο.) 

1.901. 

370. 

Φάκελλος π ε ρι έχω ν : 

]. Τέσσαρα αποκόμματα εφημερίδων, ών τά δυο πρώτα περιέχουσιν 
άρθρον του II. ΙΙαπαρρούση υπό την επιγραφήν «Γεωγραφικά. Σχολική 
χαρτογραφία.», τό τρίτον φέρει έπιγραφήν «Άνασκαφαί εις την Μεσοπο¬ 

ταμίαν υπό Ελλήνων αρχαιολόγων. 4Η πόλις Τάκκα επί του Κύψράτου. 

Νεώτερα ευρήματα.» καί περιέχει σύντομον περιγραφήν τών υπό τοΰ Μα- 

κρίδου γενομένων άνασκαφών καί τό τέταρτον φέρον έπιγραφήν «"Αρ¬ 

χαιότητες έν Μακροχωρίφ» αναφέρει τινά περί τούτων. 

2. Φύλλα χάρτου περιέχοντα διάφορα γεωγραφικά σημειώματα. 

3. Όκτώ φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Πολιτισμός επί Πα- 

λαιολόγων» καί περιέχοντα τινα περί τούτου. 

4. Δυο φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «*0 αριθμός 3» καί περι- 

έχοντά τινα περί τούτου. 

5. Τέσσαρα φύλλα χάρτου, έν οίς ό Μυστακίδης σημειοί τινα περί 
του Πατριάρχου Τερεμίου Β' τοΰ Τρανού καί τής μεσολαβήσεως υπέρ 
αΰτοϋ τοΰ Ερρίκου τοΰ Γ' (1574—1539) παρά τφ Σουλτάνφ. 

6. Τρία φύλλα χάρτου ηριθμημένα φέροντα έπιγραφήν «ΕΗιηοΙο&γ 
ίη £ννο ραιΤδ. I Ριιηάαηιεηϋαΐ θΜιπίοαΙ ρτοόΐαηΐδ. II ΤΙιο ρπηιαΓ}7 6- 

Ιίιαΐοαΐ §τοιιρ5. Β)7 Κοαηο II βά. Γονίδοά 1896 σ. 1 — 3 κατά μετάφρα- 

σιν 3Αλ. Χρυσίδου». Τά φύλλα ταΰτα περιέχουσιν έκ τοΰ ανωτέρω έργου 
(σ. 1—3) μετάφρασιν έκ τής αγγλικής εις την γαλλικήν. 

37 1. 

Τρεις φάκελλοι περιέχοντες δελτία καί φύλλα χάρτου έν' οίς παρα¬ 

πεμπτικά σημειιοματα εις διάφορα έργα, ιός τά πολλά ξένα, περιέχοντα 

ίστορικάς, γεωγραφικής, θρησκευτικής καί αρχαιολογικής ειδήσεις. 

372. 

Αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα άρθρα, άναφερόμενα εις την 
"Ήπειρον καί "Αλβανίαν, γραφέντα υπό διαφόρων, έν οίς καί τινα τοΰ 
Νικολ. Γ. Μυστακίδου. 

373. 

Φάκελλος περιέχων έπιστολάς καί εκθέσεις διαφόρων προς τον Μυ- 

στακίδην, έν αις ίδίςι γεωγραφικοί ειδήσεις περί πόλεων τής "Ασίας. 

374. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα έφημερίδων, έν οίς άρθρα διαφό¬ 

ρων γεωγραφικού, ιστορικού καί αρχαιολογικού περιεχομένου άναφερό¬ 

μενα ίδίφ εις την Τουρκίαν. 

375 

Φάκελλος περιέχων δελτία άλφαβητικώς κατατεταγμένα διαφόρων 
πόλεων καί χωρών, παραπεμπτικά εις ξένα συγγράμματα. 

376. 

Τρεις φάκελλοι περιέχοντες δελτία άλφαβητικώς κατατεταγμένα 



184 185 Κ. I. Δυοβουνιώτου 

διαφόρων πόλεων και χωρών, παραπεμπτικά εις ελληνικά συγγράμματα, 

περιοδικά καί εφημερίδας. 

377. 

Φάκελλος περιέχων έπιστολάς διαφόριον προς τον Μυστακίδην , εν 
αίς περιγραφαί διαφόρων πόλειον καί χωρία)ν τής Τουρκίας Έν τω αύ- 

τω φακέλλφ αποκόμματα έφημερίδιυν περιέχοντα περιγραφάς διαφόριυν 
πόλεων καί χωρίων τής Τουρκίας. 

378. 

Τετράδιον άποτελούμενον εκ 36 αναρίθμητων φύλλων και περιέχον 

ίδίρ. γεωγραφικάς σημειιόσεις τού Μυστακίδου. 

379. 

Δΰο φάκελλοι περιέχοντες γειογραφικά σημειώματα τού Μυστακίδου 
μετά παραπομπών ιός τά πολλά εις σχετικά έργα. 

380. 

Τρία τετράδια, ών τό πρώτον, άποτελουμενον έκ σελίδων ήριθμη- 

μένων 28, φέρει επιγραφήν επί τού εξωφύλλου «Βάτραχοι Άριστοφάνους 
1886—1887», τό δεύτερον, άποτελουμενον έκ. σελίδων ήριθμημένιυν 29— 

51, φέρει επί τού εξωφύλλου επιγραφήν Άριστοφάνους Βάτραχοι. Β. 

Καθ. Φιντικλής» καί τό τρίτον, άποτελούμενον έκ σελίδων 53—60, ών 
αί πρώται όκτό) είναι γεγραμμέναι, φέρει επί, τού εξωφύλλου επιγραφήν 
«Άριστοφάνους Βάτραχοι. 1887. Β. Α. Μυστακίδης. Γ' ». 

Περιέχουσιν ερμηνευτικός σημειώσεις των βατράχων τού Άριστο- 

φάνοτς κατά τάς παραδόσεις τού καθηγητού Φιντικλέους. 

381. 

Τετράδιον φέρον επί τού εξωφύλλου επιγραφήν «Καθηγητού Μιστριώ- 

του Φαίδων. Β. Α· Μυστακίδης. Νο 2» καί άποτελούμενον έκ σελίδων 
ήριθμημένιον 31—55. Περιέχει την συνέχειαν τής υπό Μιστριώτου εισα¬ 

γωγής εις τον Φαίδωνα, έλλείποντος τού ύπ’ αριθμόν 1 τετραδίου. 

382. 

Τετράδιον φέρον επί τού εξωφύλλου επιγραφήν «Επιτάφιος Περι- 

κλέους 1896. Έν Θεσσαλονίκη » καί άποτελ,ούμενον έκ φύλλων ήριθμη- 

μένων 34 (1 —34), ών τά πρώτα 18 (1—18) έχουσιν άριθμηθή ως φύλλα 
τά δέ επόμενα 19—34 κατά διπλά φύλλα. 

Περιέχει ερμηνείαν τού επιταφίου τού Περικλέους υπό τού Β. 

Μυστακίδου. 

Τά έν τή βιβλιοθήκη τού Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αύτοϋ. 

383. 

Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Β. Α. Μγδΐπίαάίδ (II 

Βαοΐι) νοη Όγ. Ρ. Ζ. 3ο1ιγπϊϊ;. δοπιπιοτ δοιηοείοτ 1888» καί άποτελού¬ 

μενον έκ σελίδων ήριθμημένων 52. Έν τέλει (σ. 52) γέγραπται «Τέλος 11 

Αύγούστου 88. Τύ6ίη§θπ». 

384. 

Δύο τετράδια ών τό πρόίτον, άποτελούμενον εκ φύλλων άναριθμή- 

των 12, φέρει επί τού εξωφύλλου επιγραφήν «I Οαίιϊετ Τ1ιιιογάίά65 

ΚετΙ^ΥΓζιε Βεάεη αρρπτϋειιαηί: α Ό. Β. Α. Μγ5ϋα1πάί$. Μάϊος 1892.», τό 
δεύτερον δέ άποτελούμενον επίσης έκ φύλλων άναριθμήτων 12, φέρει 
επί τού εξωφύλλου επιγραφήν «II ΟαάίοΓ ΊΤιηογά. ν. ΚοΓ^ΥΓα αρρατίο- 

ηΆΐΐί α. Ογ. Β. Α. Μ.». 

385. 

Τρία τετράδια, έκαστον των όποία>ν άποτελεΐται έκ φύλλων αναρίθ¬ 

μητων 12. Τό πρώτον τούτων φέρει επί τού εξωφύλλου επιγραφήν «Κ,οάο 
άθδ ΡετίΙΠεδ. (ΆΗΐετ άε Τίκιαάίάεε αρρατΐεηαηί: α Θ. Β. Α. Μ.», τό 
δεύτερον «Οαίιίετ άε Κοπηίΐιίει- (Α. Κορινθίων)» καί τό τρίτον «II 

Ηΐετ Περικλέους I (142 — 144) αρρατίεπαπί: α Β. Α. Μ. 1892.». 

386. 

Ίετραδιον άποτελούμενον έκ φύλλουν ήριθμημένων 14 καί φέρον επι¬ 

γραφήν «Στοιχειώδης αστρονομία». Περιέχει εισαγωγήν εις τήν αστρονο¬ 

μίαν, ήν ώς γέγραπται έν σελίδι 13 διαιρεί εις τρία μέρη «α'. Προεισα- 

γωγικαι γνώσεις διά τήν άστρονομικήν παρατήρησιν, β' Αστρονομικά 
φαινόμενα γενικά καί γ' Αστρονομικά φαινόμενα μερικά.». 

387. 

Τέσσαρα τετράδια άποτελούμενα έκ σελίδων 68 ήριθμημένων καί φέ- 

ρονταέπίτού έξιοφύλλου επιγραφήν «Κηη$>ί:ηιγ(:1ιο.Ιθ£ίε. 21ετ Τ5εί1(5ε6- 

δίαηάί^ετ) Ργ. νοη 3ε1ι\να6ε. Β. Α. Μ. δεηιεείετ 1888—1889.». 

388. 

Πέντε τετράδια άποτελούμενα έν σελίδων 83 ήριθμημένων καί φέ- 

ροντα. επιγραφήν «Πεάίεΐιΐε άεδ Οαίιιΐΐηδ. Θγ. Ργο£. 5ο1ι·ςνα5ε. Τηδϊη- 

§-εη 1888 Αρπί. Β. Α. Μγεΐ3.1ίΐάΪ5». Έν τέλει τού πέμπτου τετραδίου (σ- 

83) έ'χει γράψει ό Μυστακίδης «Έπαύσαμεν 11 Αύγούστου». 

389. 

Τρία τετράδια φέροντα επιγραφήν «Σάτυραι Όρατίου», ών τό πρώ- 
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τον φέρει χρονολογίαν «1887—88 Τυβίγγη», τό δεύτερον «Ιανουάριος— 

Φεβρουάριος—22 Μαρτίου» και τό τρίτον «Φεβρουάριου—Μαρτίου 1888». 

Έν τελεί εχει γράψει ό Μυστακίδης «Έπαύσαμεν τι] 9 Μαρτίου 1888». 

890. 

Δυο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «ΕτΡΙάταησ· &ιΐ5^ο- 

λναΐηΐίοτ δαΠπιηι άεε Ηοταζ. Ό. Ρ. 8οΗ\ν&1>6. Τΰΐιΐη^εη. ΝονεπιΒετ 
1337—1888. Β Α. ΜγδίαΙΗοΙΐε», τό δέ δεύτερον «Ηοταζ Οάεη ιιηά Ερο- 

άεη. Ργ. Ό. ΟΐΙ. Οηΐδΐιΐδ. 1883—89. ΤϋΒΐη^εη. Β. Α. Μ.». 

391. 

Δυο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «I ΟαΙαΐεΓ άε Ρητο¬ 

ρείας (Δημοσθένους) αρρατίεηαηί: έ καθ. Γΐανταζίδου» άποτελούμενον 
έκ σελίδων ήριθμημένιυν 24 (1-24), τό δε δεύτερον φερει επιγραφήν «3 

Οαίιίετ άε Ρητορείας ά Πανταζίδου καθηγητοΰ» άποτελούμενον έκ σε¬ 

λίδων ήριθμημένων 49-75. Επομένως ελλείπει το υπ’ αριθμόλ' 2 τετρα- 

διον. 

392. 

Δυο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «1884—1885. Γραμ¬ 

ματολογία Μιστριώτου», τό δέ δεύτερον «Σημειώσεις εις τον Όράτιον. 

Έκ τής παραδόσεως τοΰ καθηγητοΰ Κ. Σ. Κουμανουδη. Δεκέμβριος 1884». 

393. 

Δύο τετράδια φέροντα επί τοΰ έξοχρύλλου επιγραφήν «ΟεΈίετ ά’ 

Όμωνύμων» καί περιέχοντα συλλογήν ομωνύμων άλφαβητικώς κατατε- 

ταγμένων. 

394. 

Τρία τετράδια, ών τό πρώτον φέρει εν αρχή επιγραφήν «Συντα- 

κτικαί τινες παρατηρήσεις», τό δεύτερον φέρει επί τοΰ εξωφύλλου επι¬ 

γραφήν «Μεΐτίΐα. Β. Α. Μ. 1890,31 Δεκεμ. έν Καισαρεία» καί τό τρίτον 
περιέχει τινά περί γραμματολογίας, λυρικής ποιήσεως καί δή περί διθυ¬ 

ράμβου. 

395. 

Φύλλα χάρτου περιέχοντα κατ’ αλφαβητικήν τάξιν λέξεις, ών τό δεύ¬ 

τερον συνθετικόν έκ τοΰ άρχω. 

396. 

Φάκελλος περιέχων : 
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1. Τετράδια άποτελούμενα έκ σελίδιον ήριθμημένων 280. Έν αρχή 
γέγραπται «Π Ραψωδίας» καί έν τελεί (σ. 280) «Τέλος των σημειώσεοον 
τής Π Ραψωδίας». 

2. Τετράδια άποτελούμενα έκ σελίδων ήριθμημένων 101. Έν αρχή 
γέγραπται «Όδυσσείας σημειοόσεις» καί έν τελεί (σ. 101) «Τέλος των 
σημειώσεων τής Α' ραψορδίας τής Όδυσσείας ; Β. Α. Μυστακίδης ». 

3. Τετράδιον περιέχον σημειοοσεις εις τό Α'—Ζ' τής ’ίλιάδος. 

4 Τετράδιον περιέχον σημειώσεις εις τήν Μήδειαν τοΰ Εύριπίδου. 

397. 

Δύο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επί τοΰ εξωφύλλου επιγραφήν 
«I Οαίπετ άε Όμηρος αρρετίεπ^ηΐ ό Β. Α. Μγ5ΐ. Οεδατέε 1891 - 92», 

τό δέ δεύτερον «II εαΕίετ (Γ Όμηρος ά Β. Α. Μυστ. 1891—1892». 

398. 

Φάκελλος φέρων έξωθεν επιγραφήν «Όμηρου Γ καί Ω» καί περιέ- 

χων μετά σύντομον εισαγωγήν εις τό Όμηρον επτά φύλλα ήριθμημενα 
περιέχοντα έρμηνευτικάς σημειιύσεις εις τό Γ' καί επτά φύλλα ήριθμη- 

μένα περιέχοντα σημεκόσεις έρμηνευτικάς εις τό Ω. Έν τώ αυτό) φακέλ- 

λφ εύρηνται φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Αννίβας-ΑηηίΒοΙ» καί 
τινα άλλα, έν οίς σημειώσεις περί θεάτρου, οργάνων, γραμματολογίας, 

δράματος, Ησιόδου καί διαλέκτων. 

399. 

Φάκελλος περιέχων τρία τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επί τοΰ εξω¬ 

φύλλου επιγραφήν «δΟΜιίετ άΈΙοοΙτα ά Β. Α. Μ» καί σελίδωσιν 96-127, 

τό δεύτερον φέρει επί τοΰ εξωφύλλου έπιγραφήν «VII ΟίΐΕίετ ά’ΕΙεοΙτα 
ά Β. Α. Μ» καί σελίδιυσιν 160—183 καί τό τρίτον φέρει έπί τοΰ εξω¬ 

φύλλου επιγραφήν «VIII Οαίιΐετ ά’ΕΙεοΙτα., Μιστριώτου Β. Α. Μ.» καί 
σελίδιοσιν 184-207. 

400. 

Φάκελλος περιέχων δύο τετράδια, ών τό πρώτον άποτελούμενον έκ 
φύλλων αναρίθμητων 10 φέρει έπί τοΰ εξωφύλλου έπιγραφήν «Ισοκρά¬ 

της» καί περιέχει σημειώματά τινα τοΰ Μυστακίδου περί Ίσοκράτους, 

τό δέ δεύτερον περιέχει συντακτικός τινας σημειώσεις τοΰ Μυστακίδου. 

401. * 

Φάκελλος περιέχα>ν τρία τετράδια, ών τό πρώτον άποτελούμενον έκ 
φύλλων αναρίθμητων 12 φέρει έν άρχή έπιγραφήν «Κατάλογος εισαγω¬ 

γής εις τον Πίνδαρον» καί περιέχει διαφόρους λέξεις άλφαβητικώς κατα- 



188 Κ. I. Δυοβουνιώτου 

τεταγμένας άπαντώσας παρά Πινδάρο;, τό δεύτερον άποτελοΰμενον εκ 
φύλλων αναρίθμητων 24 φέρει επί τού εξωφύλλου επιγραφήν «Πλά¬ 

των» καί περιέχει σημειώσεις τινάς τού Μυστακίδου περί τού Μενεξένου 
τού Πλάτωνος καί τό τρίτον άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 16 

φέρει επί τού έξοοφύλλου επιγραφήν «Ίωσήπου τού Μοισιόδακος. Απο¬ 

λογία. Μέρος πρώτον, ,αψπ'έν Βιέννη τής Άουστρίας 1760» καί περιέ¬ 

χει άντίγραφον τού προλόγου τού ανωτέρω έργου. 

402. 

Φάκελλος περιέχων : 

1. Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 10 καί φέρον 
επιγραφήν «Όμηρου Ίλιάς Α». Περιέχει τήν έξήγησιν τού Α' τής Ίλιά- 

δος εις ηρωικόν έξάμετρον. 

2. Τέσσαρα φύλλα χάρτου αναρίθμητα φέροντα επιγραφήν «"Υμνος 
πρός τον αύτοκράτορα πασών των Ρωσσιών». 

3- Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Έκ τής συλλογής 
δημωδών ασμάτων τής Ηπείρου, Τωαννίνων κλ.» καί περιέχοντά τινα 

τούτιυν, 
4. Επιστολή τού Μυστακίδου φέρουσα επιγραφήν «Αξιότιμε φίλε 

κ. Καραγιαννίδη», έν ή αναπτύσσει ό Μυστακίδης δτι ή ιατρική είναι 
τέχνη. Έν αυτή καί τινα φύλλα χάρτου, έν οίς σχετικαί σημειοοσεις. 

403. 

Φάκελλος περιέχων : 

1. Δύο τετράδια φέροντα επιγραφήν «Οαίπετ άε Μ. τού Γένους 
σχολής αρρατίεπαπί ά Ιωακείμ τού Παρίου» καί άντίγραφον «τού πα¬ 

τριαρχικού καί συνοδικού σιγγιλλιοόδους γράμματος τού πατριάρχου Καλ¬ 

λινίκου περί τής μετοικήσεως τής κοινής σχολής τών ελληνικών μαθημά¬ 

των έν τφ κατά τον Κουρουτζεσμέν αύθεντικφ οΐκφ τού ύψηλοτάτου 
αύθέντου Μαυροκορδάτου καί τού προσκτηθέντος νέου έαρινού οϊκου». 

Έν αύτφ επιστολή τού Α. Δ. Χαμουδοπούλου άπαντητική είς σχετικά 

έρωτήματα τού Μυστακίδου. 

2. Τρία τετράδια φέροντα επιγραφήν τά μεν δυο πρώτα «Άρναούτ- 

κιοί σχολείων», τό δέ τρίτον «Άρναούτκιοϊ άνέκδοτα» καί περιέχοντά 
διάφορα πατριαρχικά γράμματα καί διάφορα έγγραφα περί τού ναού τών 
Ταξιαρχών τού μεγάλου Ρεύματος καί τής διαθέσεως τού παγκαριού 
διά τό σχολεΐον. 

3. Δύο τετράδια φέροντα έξωθεν επιγραφήν «3 καί 4 ΟαΙιΐβΓ τής 
πνευματικής κινήσεως» καί περιέχοντά παραπεμπτικά τινα σημειώματα 
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άφορώντα είς τό Καρπενήσιον, τήν ΙΙάτμυν, τήν Σκόπελον, τήν Νάξον, 

τά Ίίοάννινα, τήν Λέρον καί τά Βοδενά. 

404. 

Φάκελλος φέρων έξίοθεν επιγραφήν «Βίος εθνικών καθιδρυμάτων 
καί σύστασις Ζαππείου Ζωγραφείου καί Συλλόγου» καί περιέχων τρεις 
έπιστολάς, ών ή πρώτη φέρει επιγραφήν «Τό έν Κωνσταντινουπόλει Ζάπ- 

πειον παρθεναγιυγεΐον», ή δευτέρα «Ζωγράφειον τής ελληνικής ορθοδό¬ 

ξου κοινότητος Σταυροδρομιού Κωνσταντινουπόλεως» καί ή τρίτη «Έλλ. 

Φιλ. Σύλλογος». Έν ταΐς επιστολαΐς ταύταις περιέχονται ειδήσεις τινές 
περί τών άνωτέρω ιδρυμάτων. 

405. 

43 φύλλα ήριθμημένα φέροντα έν τφ πρώτω φύλλφ διά κυανής μο- 

λυβδίδος επιγραφήν «Παιδεία κατά τούς πρώτους αιώνας» καί περιέ¬ 

χοντά τινα περί ταύτης. 

406. · Ρ 

Φάκκελλος εντός τού όποιου τρία τετράδια, τούτων τό πρώτον φέ¬ 

ρει έπιγραφήν έπί τού εξωφύλλου «Βλαχομπογδανίας διδάσκαλοι» καί πε¬ 

ριέχει δνόματά τινα έλλήνων διδασκάλων έν Βλαχομπογδανία μετά σχε¬ 

τικών παραπομπών είς έργα, ένθα άναφέρονται ούτοι. 
Τά δέ λοιπά δύο φέρουσιν έπί τού έξωφύλλου έπιγραφήν «Καλλι¬ 

νίκου Πατριάρχου. Διάφοροι σημειώσεις. Β. Α. Μ.» καί περιέχουσι ση¬ 

μειώσεις άναφερομένας είς τήν ίδρυσιν σχολείων, εκκλησιών καί άλλα 
τινά. 

407. 

Φύλλα χάρτου, έφ5 ών έχει γράψει ό Μυστακίδης διάφορα σημειώ¬ 

ματα καί παραπομπάς εις έργα άναφερόμενα είς τήν παίδευσιν καί καθό¬ 

λου καί δή παρά τοΤς Βυζαντινοΐς. 

408. 

Φάκελλος περιέχων υπόμνημα τού προέδρου τής μεγάλης τού Γέ¬ 

νους σχολής αγίου Καλλιουπόλειυς κ. Τεριονύμου περί ίδρύσεοος Διδα¬ 

σκαλείου ύποβληθέν τή 21 Ιουνίου πρός συζήτησιν. 

409. 

Δύο φάκελλοι περιέχοντες άποκόμματα εφημερίδων, έν οις άρθρα 
έκπαιδευτικά καί γλωσσικά. 
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410. 

Τετράδιον φέρον εν τφ έξωφύλλφ επιγραφήν «Σημειώματα μετά ή 
Σάρδεων Μ. Ι\ Σχολής 23 Φεβρουάριου 1918», εντός δ’ αυτοΰ φύλλα 
χάρτου, έν οίς τά μετά τον θάνατον τοΰ διευθυντού τής Μ. Γ. Σχολής 
Κλεοβούλου και ή καταγραφή, παραλαβή και παράδοσις υπό τοΰ Μυστα¬ 

κίδου των άνηκόντων τή σχολή. Επίσης τρία φύλλα χάρτου, εν οις εχουσι 
γραφή υπό τοΰ Μυστακίδου επεισόδια συμβάντα έν τή σχολή, ως καί 
δύο φύλλα χάρτου, έν οις ό Μυστακίδης έχει γράψει σημειώματα τινα 
άφορώντα τήν σχολήν καί την αναγγελίαν αύτφ νά παύση διευθύνουν 

τήν σχολήν. 

411. 

Πρακτικά συνεδριών τού καθηγητικού συλλόγου τής μεγάλης τού 
Γένους σχολής από τής 20 Μαρτίου 1921 μέχρι της 24 Ιουλίου 1921, έν 
οίς, μεταξύ άλλων, συζητεΐται, καί τό ζήτημα τής κατ' άπόφασιν τής εφο¬ 

ρείας αποκοπής τής Α' τάξεως τής σχολής. Έν τφ αύτφ φακέλλφ κατά¬ 

λογος των μαθητών τον λαβόντων τον βαθμόν μέτριους. 

412. 

Φάκελλος περιέχων επιστολήν τοΰ Μυστακίδου προς τον σχολάρχην 
τής Μ. Γ. Σχολής Μ. Κλεόβουλον μητροπολίτην Σάρδεων, έν ή αναφέρει 
καί καταγγέλλει τήν συμπεριφοράν τού Αύθεντοπούλου προς αυτόν ένεκα 
ιδίως τοΰ γλωσσικού ζητήματος. Επίσης διάφορα φύλλα χάρτου, έν οις 
άναφέρονται τά τής συμπεριφοράς διαφόροον καθηγητών τής σχολής. 

413. 

Φάκελλος περιέχουν : 

1. Υπόμνημα τού Μυστακίδου ύποβληθέν τή έφορείφ τής Μ. Γ. 

Σχολής αιτήσει αυτής περί τής διδασκαλίας έν τή σχολή τής "Ιστορίας 

καί Γεωγραφίας. 

2. Απόσπασμα έκ τών πρακτικών τής συνεδρίας τού καθηγητικού 
συλλόγου (14 Σεπτεμβρίου) προεδρεύοντος τοΰ σχολαρχεύοντος Β. Α. Μυ¬ 

στακίδου. 

3. Δύο έπιστολαί τού Μυστακίδου προς μέλος τής έφορείας περί ζη¬ 

τημάτων τής σχολής. 

4. ’Έγγραφον τού Μυστακίδου προς τον μητροπολίτην Προύσης Δο> 

ρόθεον τοποτηρητήν τοΰ Π. Ο. Θρόνου φέρον χρονολογίαν «21 Φεβρουά¬ 

ριου 1920» διαμαρτυρομένου διά τήν άπόφασιν τής έφορείας τής μεγά¬ 

λης τοΰ Γένους σχολής, δι’ ής έτέθη εις διαθεσιμότητα. 
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414. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα έφημερίδος, έν οις «Υπόμνημα 
προς τήν Α. Θ, Π. τον οίκ Πατριάρχην Κωνσταντίνον τον Ε' περί ίδρύ- 

σεως έπαγγελματικών σχολών τού Λεωνίδου Γ. Λιμαράκη ιατρού», ώς καί 
τινα περιέχοντα έπίκρισιν τού υπομνήματος υπό τοΰ 'Αν. Χρηστίδου καί 
τινα φέροντα επιγραφήν «Διατριβαί» έν οίς ό Λιμαράκης άπαντα εις τον 
Χρηστίδην. 

415. 

Φάκελλος περιέχουν αποκόμματα εφημερίδων έν οίς άρθρα περί τής 
Μ. Γ. Σχολής, τού Ζαππείου καί Ζιογραφείου, ώς καί άρθρον τού Ν. Φω- 

τιάδου υπό τήν επιγραφήν «Ή παρ' ήμΐν παίδευσις». 

416. 

Φάκελλος περιέχων τετράδιον άποτελούμενον έκ σελίδων ήριθμημέ- 

νων 93 καί φέρων επιγραφήν «Περί τής αρχής, προόδου καί τής νύν κα- 

ταστάσεως τής έν Κοζάνη ελληνικής σχολής καί τών έν αυτή πατά και¬ 

ρούς χρηματισάντων διδασκάλων καί τών εξ αύτής έπί παιδεία άναφα- 

νέντων έγχωρίιον τε καί ξένα)ν παρά Χαρισίου ίερέως τού Μεγδάνου έγέ- 

νετο πατά μήνα Φεβρουάριον 1819.». Έν τελεί (σ. 93) γέγραπται : «Έν 
Κοζάνη τή 8 Αύγουστου 1900». Έν τφ αύτφ φακέλλφ επιστολή τού 
Σερβίων καί Κοζάνης Κωνσταντίου προς τον Μυστακίδην φέρουσα χρο¬ 

νολογίαν 8 Μαρτίου 1903 καί άρχομένη «Συμμορφούμενος τή φιλική 
υμών άξκυσει περί καταρτισμού καταλόγου τών κατά καιρούς έπιφανέν- 

των ευεργετών έν τή ταπεινή μου παροικία διαβιβάζω συνημμένους ώδε.χ. 

Έν αυτή καί ό κατάλογος φέρων επιγραφήν «Οΐ κατά καιρούς εύεργέται 
τών ιερών ίδρυμάτοον τής Κοζάνης είναι οί επόμενοι, ώς φαίνονται εις 
τούς επισήμους κώδικας τής ίεράς μητροπόλεους». 

417. 

Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Εισηγητική έκθεσις τού γενικού επό¬ 

πτου τών σχολών περιέχουσα πάντα τά διαμειφθέντα καί άποφασισθέν- 

τα έν τή έπιτροπή έπί τών σημείων τών σχέσιν έχόντων προς τό ζήτημα 
τής βιβλιοκαπηλείας» απευθυνόμενη «τφ σεβασμιωτάτφ μητροπολί¬ 

τη Ίκονίου κυρίφ Άθανασίφ προέδρφ τής Π. Κ. Έκπαιδεύσεως.». Έν 
τελεί φέρει υπογραφήν «Έν τοΐς Πατριαρχείοις τή 20 Φεβρουάριου 1903. 

Ό γενικός επόπτης τών σχολών Άρχ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος». Έν τφ 
αύτφ φακέλλφ καί έτερον τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμη- 

μένων 5 (α'—ε') καί άρχόμενον «Έν σχέσει προς τήν υγιεινήν κατάστα- 
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σιν των σχολών εποπτευόμενων καί υπό την εποψιν ταυτην παρα της 

Π. Κ. Έκπαιδ. επιτροπής παρατηρούνται τά έξης». 

418. 

Τετράδιον αποτελούμενον έξ 6 φύλλων αναρίθμητων περιεχόντων 
την γνώμην τοΰ Μυστακίδου ιδία ώς προς την υπό τοΰ Ίωάννου Παπα- 

δοποΰλου προταθεΐσαν μεταρρύθμισήν τοΰ προγράμματος τής Μ. τοΰ 

Γένους σχολής άνευ μειώσεως τοϋ κλασσικού αυτής χαρακτήρος, αλλ 
απαλλασσόμενου από τοΰ φόρτου των φυσικομαθηματικών εκείνων μα¬ 

θημάτων, άτινα δεν άνήκουσιν εις την μέσην κλασσικήν παίδευσιν. Έν 
τέλει φέρει υπογραφήν «Β. Α Μ.» Έν τφ τετραδίψ τουτφ καί τινα φυλ- 

λα χάρτου φέροντα σχετικός σημειουσεις, 

419. 

Φάκελλος περιέχουν : 

1. Εννέα αποκόμματα τής Ν. Ημέρας τοΰ 1898 περιέχοντα άρθρον 

«Αυστριακός άρχιδούξ περί νΟθωνος». 

2. Επτά αποκόμματα τής έφημερίδος Κωνσταντινούπολή τοΰ 1900 

περιέχοντα άρθρον «Εκπαιδευτική Εισηγητική εκθεσις τής προς καταρ¬ 

τισμόν τοΰ νέου άναλυτικοΰ προγράμματος των τής κατωτέρας έκπαιδευ- 

σεως εν τή αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεους επιτροπής», απευθυνό¬ 

μενη «ΙΙρός την σεβαστήν Πατρ. Κεντρικήν εκπαιδευτικήν επιτροπήν». 

420. 

Φάκελλος περιέχουν : 

1. Δέκα και τέσσαρα αποκόμματα τής έφημερίδος Νεολόγος Κων¬ 

σταντινουπόλεως τοΰ 1886, έν οΐς άρθρον φέρον επιγραφήν «Παράδοξα 
εκπαιδευτικά συστήματα. Έντυπος επιστολή Σ. I. Βουτυρά προς τον 
άξιότιμον Κύριον Ίου Σκαλτσούνην.». 

421. 

Φάκελλος περιέχουν σημειουσεις τοΰ Μυστακίδου περί διαφόρων σχο¬ 

λών μετά παραπομπών εις σχετικά συγγράμματα. 

422. 

Φάκελλος περιέχουν : 

1. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Διά τό Ζάππειον 1902. Πρόεδρός 
ήτο ο νΰν Νικομήδειας Αλέξανδρος, τότε δε Νεοκαισαρείας». Εν τέλει. 

«Έν Φαναρίω τή 14 Ιουνίου 1902. Β. Α. Μυστακίδης.». 

Περιέχει εκθεσιν προς τον Πατριάρχην Ίαυακείμ περί των εξετά¬ 

σεων τοϋ Ζαππείου παρθεναγωγείου, τής επιτροπής, εις ήν ό Πατριάρ- 
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χης εϊχεν αναθέσει νά άντιπροσωπεύσωσι τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 

χεΐον κατά τάς εξετάσεις των αποφοίτων μαθητριών τοΰ διδασκαλείου 
τοΰ Ζαππείου παρθεναγουγείου. 

2. Πατριαρχικήν καί συνοδικήν εγκύκλιον επιστολήν ΰπ’ άρ πρωτ. 

2812 προς τον Μητροπολίτην Ίμβρου Νικηφόρου καί τούς δημογέροντας 
καί προκρίτους τής πόλεους καί επαρχίας ταύτης καθιστώσαν γνωστήν τήν 
σύστασιν εκπαιδευτικής καί φιλανθρωπικής αδελφότητος καί έξαιτουμέ- 

νην τήν σύμπραξιν καί αρωγήν τούτων προς έκπλήρωσιν τοΰ διπλού αυ¬ 

τής σκοποΰ. 

Κάτωθεν ή υπογραφή τοΰ Πατριάρχου καί των συνοδικών καί χρο¬ 

νολογία «Γ/ωπ' Ιουνίου γ'». 

428. 

Τετράδια γεγραμμένα υπό τοΰ Β. Μυστακίδου κατά τά έτη 1881- 

1888, καθ’ ά ήτο διδάσκαλος έν τή σχολή τής Αίνου, καί περιέχοντα 
αντίγραφα επιστολών αύτοΰ πρύς άλλους καί άλλων προς αυτόν, όυς καί 
λόγων, αναφορών, εκθέσεων καί εγγράφων αύτοΰ άναφερομένων εις τήν 
σχολήν ταύτην. Επίσης περιέχονται έν τοΐς τετραδίοις τοΰτοιςΡ αντίγρα¬ 

φα άρθρων αύτοΰ σχετικών προς τήν σχολήν καί τήν πόλιν καθόλου 
τής Αίνου, ών τινα έδημοσιεύθησαν έν τφ Νεολόγφ Κωνσταντινουπό¬ 

λεως, ως δ ίδιος σημειοΐ, ώς καί περιγραφής τής πόλεως Αίνου καί των 
περί αυτήν καί σημειώσεων, ιδία αρχαιολογικών, άναφερομένων εις αυ¬ 

τήν, καί σιγιλλίων πατριαρχικών άναφερομένων εις τά σχολεία τής 
Αίνου. 

424. 

Έντυπον φέρον επιγραφήν «Έκθεσις τής προς μελέτην καί άνα- 

θεώρησιν των συγγραμμάτων τών σχολών τής κατωτέρας έκπαιδεύσεους 
έν τή άρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως επιτροπείας προς τό πατριαρ¬ 

χική έπινεύσει συγκληθέν εκπαιδευτικόν συνέδριου. Έν Κωνσταντινου- 

πόλει 1899.». 

Έντος αύτοΰ πολλά φύλλα χάρτου, έφ’ ών σημειώματα σχετικά τοΰ 
Μυστακίδου. 

425. 

Τετράδιον άποτελούμενου εκ σελίδων ήριθμημένων 38 καί φέρον 
επιγραφήν έν αρχή «Στοιχειώδης γραμματική κατ’ έρωταπόκρισιν διά 
τούς αρχαρίους». 

Έν τέλει (σ. 38) γέγραπται «Τέλος καί τφ Θεώ δόξα υπό Βασιλείου 
Άθ,». 

13 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝ Τ. ΣΠΟΥΔ. “Ετος ΙΣΤ' 
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426. 

Έντυπον φέρον επιγραφήν δι’ έρυθράς μολυβδίδος «Νομοσχέδιον 
εΐσαχθέν, άλλα μή ψηφισθέν». Πρόκειται περί τοΰ σχεδίου νόμου τοΰ 
οργανισμοί; τοΰ εθνικού Πανεπιστημίου του εϊσαχθέντος εις την Βουλήν 
υπό τοΰ 'Υπουργοΰ των έκκλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως 

Δ. Γ. Πετρίδου, φέροντος χρονολογίαν «τή 4 Μαρτίου 1896». 

427. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλων 18 ήριθμημένων ψέρον επι¬ 

γραφήν «Ή παγκόσμιος ιστορία εν τοΐς σχολείοις υπό Φερδινάνδου Βορ- 

κίου» καί έν υποσημειώσει «Οπεηίαΐίδοΐιε ΠϊίίεΐΈΐιιτ Ζεί1αιι§». Περιέ¬ 

χει μετάφρασιν ελληνικήν τοΰ ανώτεροι άρθρου. 

428. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ σελίδων ήριθμημένων 22 καί περιέχον 

τινά περί των σχολείων Αθηνών, "Άνδρου, Κέω, Σίκινου καί Σίφνου. 

Έν αρχή τοΰ τετραδίου εχ^ει σημειώσει ο Μυστακιδης «Βοηθήματα. 

Διονυσίου Σουρμελή έν Αίγίνη 1834 δρα καί Σχεδ. ΙΙαρανίκα σελ. 97, 

σπουδαΐον» καί έν σελίδι 18 «Μέτιθι προσέτι καί τά προλεγόμενα Μαθά 

Β' έκδόσεως καί τά Κυκλαδικά Μηλιαράκη σ. 377 ε.». 

429. 

Φάκελλος περιέχων : 
1. Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 4 καί φέρον εν 

αρχή επιγραφήν «Πρόγραμμα των μαθημάτων τής κατά Καισαρείαν ιε¬ 

ρατικής σχολής τοΰ σχολικοί έτους 1891-92» καί έν τέλει « Ο,τι ακριβές 

άντίγραφον Β. Α. Μυστακιδης». 

2. Τρία φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Περί μετακομίσεως τής 
Μ. τοΰ Γ. Σχολής άπό Ξηροκρήνης εις Φανάριον (γράμμα Πατριαρχι¬ 

κόν)». Άρχ. Άνθιμος έλέφ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 

Νέας Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης». 

430. 

Τεΰχος έσταχώμενον περιέχον: 

1. 'Ωρολόγιον των κατά τό σχολικόν έτος 1913-1914 διδασκομένιον 
μαθημάτων. ""Εντυπον φέρον επιγραφήν «'Ωρολόγιον των κατά τό σχ. 
έτος 1909-1910 διδαχθέντων μαθημάτων» καί «Παραλληλισμός τοΰ αρ¬ 

χαίου προγράμματος προς τό νέον», ως καί «Παραλληλισμός ωρολογίων 
μαθημάτων τής μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής (αρχαίου καί νεωτέρου) καί 

των σχολών τής μέσης έκπαιδεύσεως τής Ελλάδος». 

2. Φύλλα χάρτου, έν οίς παρατηρήσεις τοΰ Μυστακίδου περί τοΰ 
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προγράμματος των ιστορικών καί γεωγραφικών μαθημάτων, των διδα- 

σκομένων έν τή Μ. τοΰ Γένους σχολή. 

3. Αναλυτικόν πρόγραμμα των μαθημάτων των διδασκομένων εν 
τή Μ. τοΰ Γένους σχολή. 

4. Το υπ αριθμόν 139 (τής 12 Ιουλίου 1907) φΰλλον τής Κυβερνή- 

σεως, εν ώ ή προκήρυξις προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων πρός χρή- 

σιν των μαθητών τής μέσης έκπαιδεύσεως. 

5. «Προσφώνησις επί τή ένάρςει τοΰ σχολ. έτους 1910-1911 άναγνω- 

σθεισα υπό τοΰ σχολάρχου μητροπολίτου Σάρδεων Μιχαήλ Κλεοβούλου 
έν τή αιθούση τής σχολής τή 1 Σεπτεμβρίου 1910». 

431. 

39 φύλλα χάρτου ήριθμημένα, έφ5 ών έχει γράφει 6 Μυστακιδης 
περί τής ελληνικής γλώσσης. Έν τώ αΰτφ φακέλλω φύλλα χάρτου, έφ’ 

ών έχει γράψει ό Μυστακιδης σχετικάς σημειώσεις. 

432. 
ί1 

Αποκόμματα εφημερίδων καί τινα γραπτά σημειώματα τοΰ Μυστα¬ 

κίδου, έν οΐς υποστηρίζει τήν ύπ’ αύτοΰ δημοσιευθεΐσαν γνώμην δτι τό 
ΐΊΐοηιι ελέγετο παρά τοις άρχαίοις καί γραμματείδιον, τήν άποκρουσθεΐ- 

σαν ύπ’ άλλιον δι’ άρθρων γραφέντων εις διαφόρους εφημερίδας, ών τά 
αποκόμματα εΰρηνται έν τψ αύτφ φακέλλφ. 

433. 

Φάκελλος περιέχων φύλλα χάρτου ήριθμημένα 12-63 καί περιέχοντα 
τά έξης άρθρα τοΰ Ψυχάρη γαλλιστί γεγραμμένα : 

1. (φύλ. 12-22) «ΟιΓ σε φΐο ε’εδΐ ςη’ειηε Ιαηοαε». Έν τέλει (φ. 

22) «Ι63.Π ΡδίοίΐΕΠ». 

2. (φύλ. 23-33) «Παηομιε εεπίε εΐ 1&η§ιιε ραΠέε». Έν τέλει (φ. 33) 

«Πε&η Ρδίεΐιαπ». 

3. (φύλ. 34-46) «Ραίοίδ, ]αΓβ·οη, οΒειέΜε». Έν τέλει (φ. 46) «άειιη 
Ρδίεΐιειπ». 

4. (φυλ. 47-62) «Αροΐο^ίε». Έν τέλει (φ. 63) «άεαη ΡδίεΙίΕπ». 

Έξωθεν έχει γράψει ό Μυστακιδης δι’ έρυθράς μολυβδίδος «Περί 
γλώσσης Ψυχάρη χειρόγραφον» καί κάτωθεν διά μαύρης «Ποΰ τό εΰρον 
αγνοώ». 

434. 

Αποκόμματα εφημερίδων, έν οίς άρθρα τοΰ Γ. Χατζιδάπη καί άλ¬ 

λων περί τοΰ ονόματος Χρηστός ή Χρίστος. 
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435. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων εν οΐς άρθρα διαφόρων 

περί τοϋ γλωσσικού ζητήματος. 

436. 

Φάκελλος περιέχων επιστολάς του Γειοργ. Μιστριωτσυ προς τον Μυ¬ 

στακίδην άναφερομένας ιδία εις τό γλωσσικόν ζήτημα. Έν τφ αύτφ φα- 

κέλλφ αντίγραφου συλλυπητηρίου γράμματος τοϋ πατριάρχου Γερμανού 
προς τον πρΰτανιν του Πανεπιστημίου επί τφ θανάτφ του Μιστριόίτου. 

437. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, εν οίς άρθρα περί 

Ιουδαίων. 
438. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ σελίδων ήριθμημένων διά μολυβδίδος 

114, ών αί πρώται 26 έχουσιν αποκοπή. Έν σελίδι 27 έχει γράψει ό Μυ- 

στακίδης διά μολυβδίδος: «Οϋτω μοί παρεδόθησαν υπό τοϋ αδελφού του 
μακαρίτου αί σελίδες κεκομμέναι». Επίσης έχουσιν αποκοπή αί σελίδες 

47-60. _ 7 
Έν σελίδι 105 έχει γράψει ό Μυστακίδης: «Τή έσπέρρ τής 20 Ιου¬ 

λίου 1917 ήμέρφ Πέμπτη καί εορτή τοΰ προφήτου Ήλιου έπισκεψάμενος 
κατ’ οίκον ημάς ό έκ των ανεψιών τοϋ ίατροϋ κ. Άν. Χρηστίδου κ. Πα¬ 

πάς άνήγγειλέ μοι τον θάνατον τοϋ φιλτάτου ημών τοΰτου προσώπου». 

Έν τφ τετραδίφ τούτψ εϋρηται φάκελλος φέρων επιγραφήν «τω 

φιλτάτο) μοι κ. κ. Β. Μυστακίδη. Α. X.» εντός τοϋ οποίου εϋρηται ψύλλον 
χάρτου φέρον έπιγραφήν «Ή μετά θάνατον επιθυμία καί άπαίτησίς 

μου» καί χρονολογίαν «25 Ιουλίου 1911» ώς καί υπογραφήν «Α. Χρη- 

στίδης». Επίσης επιστολή φέρουσα χρονολογίαν «14 Ίανουαρίου 1918» 

καί αποτεινόμενη προς τον Μυστακίδην, έν ή γέγραπται : «Ύπεσχέθην 
εις τον πρόεδρον τοϋ Έλλ. φιλ. Συλλόγου νά δώσω βιογραφικάς τινας 
σημειώσεις εις τον ιατρόν κ Κοκολάτον περί τοΰ μακαρίτου αδελφού 
μου. Εις αυτόν άνετέθη υπό τοΰ Συλλόγου ή έκθεσις περί^ τής δράσεως 
αϋτοϋ ως προέδρου καί έν γένει περί τοϋ επιστημονικού καί φιλολογικού 
σταδίου του. Σάς παρακαλώ θερμώς νά λάβετε τον κόπον να έκλέξητε 
από τάς σημειώσεις καί τάς οποίας σάς διεβίβασα οσας πληροφορίας νο¬ 

μίζετε καλόν δτι πρέπει νά δοθοϋν καί νά με τάς στείλετε». Τό τετρά¬ 

διον περιέχει σημειώσεις περί των έργων καί τοϋ βίου τοϋ Α. Χρηστίδου. 

439. 

Δυο φάκελλοι, ών ό πρώτος περιέχει 46 επιστολάς του Εηιΐΐο Εβ- 
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£Γ3ΐκ1 προς τον Μυστακίδην των ετών 1888-1892, ό 6έ δεύτερος έπιστο- 

λάς ξένων επιστημόνων προς τον Μυστακίδην. Αί πλεΐσται των επιστο¬ 

λών τούτων είναι άξιαι προσοχής. 

440. 

Φάκελλος περιέχων 77 επιστολάς τοϋ Μυστακίδου προς τον Μιλτιά- 

δην Σταμούλην. Αί έπιστολαί αύται δωρηθεϊσαι υπό τοϋ Μιλτιάδου Στα- 

μούλη εις την εταιρείαν των Βυζαντινών σπουδών κατετάχθησαν έν τή 
βιβλιοθήκη των καταλοίπου τοΰ Β. Μυστακίδου, ώς περιέχουσαι ενδια¬ 

φέρουσας ειδήσεις. 

441. 

Τρεις φάκελλοι περιέχοντες επιστολάς Ελλήνων ώς τά πολλά επι¬ 

στημόνων προς τον Μυστακίδην, ών πολλαί άξιαι προσοχής. 

442. 

Φάκελλος περιέχων : 

1. Επιστολήν προς τον Μυστακίδην άποτελουμένην |κ σελίδων 
ήριθμημένοιν 40 καί γεγραμμένην «Έν Θεοδοσιουπολει τή 4 8βρίου 1892 

Κυριακή» υπό τοϋ «Λουκά Α. Ίωάννυυ». Ή επιστολή αϋτη περιέχει πε¬ 

ριγραφήν τοϋ ταξιδιού αϋτοϋ εις Έρζεροϋμ. 

2. Γέσσαρα φύλλα χάρτου φεροντα έπιγραφήν «Σύντομος περιγρα¬ 

φή τής εν Θεοδοσιουπολει (Έρζεροϋμ) ελληνικής κοινότητος», γεγραμμέ- 

να κατά σημείωσιν τοΰ Μυστακίδου υπό τοϋ Στεφ. Ζώτου. 

3. Άντίγραφον αίτήσεως των έφοροεπιτρόπων τής έν Θεοδοσιουπό- 

λει ελληνικής ορθοδόξου κοινότητος προς τον οικουμενικόν Πατριάρχην, 

φεροΰσης χρονολογίαν «Έν Θεοδοσιουπολει τή'13 Μαρτίου 1893», δΓ ής 
αίτοϋσι την συνδρομήν τοϋ Πατριαρχείου. 

443. 

Δυο φάκελλοι περιέχοντες επιστολάς προς τον Μυστακίδην Ελλήνων 
καί ξένων. 

444. 

Τετράδιον φέρον επί τοϋ εξώφυλλου έπιγραφήν «Έπιστολαί» καί 
περιέχον πέντε επιστολάς τοϋ Λαρίσσης Μελετίου. Έπί τοϋ εξώφυλλου 
διά κυανής μολυβδίδος έχει γράψει ό Μυστακίδης «Έδημοσιεϋθησαν». 

445. 

Τετράδιον φέρον έπί τοϋ εξώφυλλου έπιγραφήν «Βοτανικά-Άνθοκο- 

μία κλ. 1900», έν δέ τφ η^ώτφ φϋλλω «Σημειώσεις εις Βοτανικά-Γεοιρ- 

γικά κλ, καθ’ υπόδειξιν μέν έμοϋ, αλλά καθ’ υπομονήν καί λαμπράν άκρί- 
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βωσιν του θείου μου εκ μητρός Δημητρίου X. Β. Τάλα τοϋ θανόντος τή 
28 προς 29 Νοεμβρίου 1910 καί έν Έγρικαπίφ ταφέντος αυθημερόν. Ό 
ανεψιός Β. Α. Μυστακίδης Κατ’ Ιανουάριον τοΰ 1911 καί έν Ν. Φανα- 

ρίφ Κωνσταντινουπόλεως*. 
Έν τφ τετραδίω τοΰτφ ΰπάρχουσι καί τεμάχια χάρτου ως καί απο¬ 

κόμματα εφημερίδων περιέχοντα σχετικά. 

446. 

Φάκελλος εντός τοΰ οποίου πλεΐστα μικρά τεμάχια χάρτου, έφ ων 
εχει γράψει ο Μυστακίδης τους λατινικούς ορούς διάφορων φυτών καί 
τους αντιστοίχους ελληνικούς, ως καί τούς ελληνικούς καί τούς αντιστοί¬ 

χους λατινικούς. 

447. 

Φάκελλος περιέχω ν αποκόμματα εφημερίδων έν οϊς άρθρα άνθοκο- 

μικά καί γειοργικά. 

448. 

'Γετράδιον φέρον επιγραφήν «’Ανθοκομία, Ιατρική.» καί περιέχον ώς 
τά πολλά αποκόμματα εφημερίδων, έν οίς γίνεται λόγος περί τούτων. 

449. 

Τέσσαρα τετράδια συνερραμμένα φέροντα έςωθεν επιγραφήν «Πτη¬ 

νά» καί περιέχοντα διάφορα ως τά πολλά γαλλικά καί λατινικά ονόματα 
πτηνών ερμηνευόμενα ελληνιστί. Ή ύλη έχει καταταχθή άλφαβητικώς 

Έν τφ αΰτφ φακέλλφ οκτώ σελίδες χάρτου ήριθμημεναι φέρουσαι 

επιγραφήν «Τά δρνίθια ασθενή». 

450. 

Τετράδιον έσταχωμένον, έν τφ πρώτος φύλλο) τοΰ οποίου ε'χει γρά¬ 

ψει ό Μυστακίδης «Β. Α. Μυστακίδου ’Άτακτα άνθοφυτολογικά 1890». 

Έν τφ αύτφ φακέλλφ επιστολή τοΰ Τωάννου I. Δρόσου (80 Δεκεμ¬ 

βρίου 1907), έν ή ονοματικός κατάλογος των έν τή Άσκανία λίμνη τρε- 

φομένων ιχθύων, ώς καί δελτίον φέρον επιγραφήν «Όρυκτολογικά Μυ¬ 

στακίδου Β. Α. ί. Μ. II. Τάφου 411. (ή 27 κατά παλαιάν άρίθμ.) έν σελ. 

379» καί τρία φύλλα χάρτου, έν τφ έξωφύλλφ των οποίων έ'χει γράψει ό 
Μυστακίδης «έχω καί έκ τοΰ Π. Τάφου έπί καρτονίου όμοιον περί ορυ¬ 

κτών». 

451. 

1. Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων εννέα αναρίθμητων καί πε¬ 

ριέχον τινά περί τοΰ πένθους καί των κατά τάς κηδείας εθών. 

2. Επιστολήν προς τον Μυστακίδην τοΰ Πολυανής Παρθενίου, φέ- 

ρουσαν χρονολογίαν «22 Ιουνίου 1903», έν ή μεταξύ άλλων γράφει : 

«3Ήδη έσωκλείστως αποστέλλω ύμΐν τήν αιτηθεΐσαν γεωγραφικήν-τοπο- 

γραφικήν άποψιν τής επαρχίας Πολυανής». Έν τή έπιστολή ταύτη ύπάρ- 

χουσι πέντε φύλλα χάρτου ήριθμημένα (Α—Ε), έν οίς αναγράφονται πό¬ 

λεις, κωμοπόλεις, χωρία καί κώμαι (έν δλφ 99) καί αί αποστάσεις αυτών, 

ώς καί οί έν αΰτοΐς οικοΰντες "Ελληνες ορθόδοξοι (αριθμός οικιών, εκ¬ 

κλησιών, ιερείς, σχολεία (άρρεναγωγεία, παρθεναγωγεία καί νηπιαγο)- 

γεΐα) καί οί έν αΰτοΐς διδάσκαλοι), Τούρκοι, Βούλγαροι σχισματικοί, Κα¬ 

θολικοί καί σερβίζοντες. Επίσης φύλλον χάρτου, έφ’ ού έχουσι σημειωθή 
τά καθαρώς τουρκικά χωρία έν τή ΰποδιοικήσει Δοβήρου, ή άπόστασις 
αυτών καί ό αριθμός των έν αΰτοΐς οικιών. 

452. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα έφημερίδων : ρ 

1. Έξ τής έφημερίδος ΙΙατρίς τοΰ 1918, περιέχοντα άρθρον φέρον 
επιγραφήν «Μελέτη ειδικού. Τά έκπαιδευτήριάμας». 

2. Τέσσαρα έκ τής εβδομαδιαίας εικονογραφημένης έπιθεωρήσεως 
«’Απ’ δλα». Εις τά δύο πρώτα τούτων περιέχεται άρθρον τοΰ Μ. Γεδεών 
υπό τήν επιγραφήν «Φαναριώται μετά τούς Φαναριώτας», εις τό τρίτον 
άρθρον τοΰ Δημητρίου Μ. Μελισσοπούλου καθηγητοΰ έν τή ρωσική σχο¬ 

λή υπό τήν επιγραφήν «Κυρηναϊκή καί Τριπολΐτις» καί εις τό τέταρτον 
τοΰ αΰτοΰ άρθρον φέρον έπιγραφήν «Σάββατον τοΰ ακαθίστου ύμνου». 

453. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα έφημερίδων : 

1. Τέσσαρα περιέχοντα άρθρον υπό τήν έπιγραφήν «Οιιεδίϊοηδ Βγ- 

Ζ3.ηύη&5. ΟοηιηιειιΙ οπ έίιιάϊε Ιεδ ποπιυπιεηίδ Βγζ2ηΗη5. ΑπΈΐΙεοίεδ 
β! ρίπ1ο1ο§·ιΐ65. Οηείφυβδ εοήδείΐδ α οεηχ-εί.». 

2. "Εν φέρον επιγραφήν «Κε ηιιΐδέε άε Τοίιίηΐΐί Κίοδ^αε.». 

3. Όκτό) περιέχοντα άρθρα τοΰ ϋτ. Α. δ. Υαίιιιάα υπό τήν έπιγρα¬ 

φήν «Τδε ΙπιΗι οί Ιΐιε Βίδίε.». 

454. 

Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 12, ών τά επτά 
γεγραμμένα. Περιέχει χρονολογικόν πίνακα Ιστορικών γεγονότων καί 
προσώπων από τοΰ 1184 π. X. 

Έν τφ αύτφ φακέλλφ έξ πανομοιότυπα έπί διαφανούς χάρτου, ών Φάκελλος περιέχων : 
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τα πέντε άρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως και το έν του αρχιεπίσκο¬ 

που Μαξίμου, έξάρχου πάσης Θεσσαλίας. 

455. 

Φάκελλος περιέχων αντίγραφα γραφομηχαν ημένα ; 
1. «Τά ψηφίσματα τοϋ Τ' αγροτικού συνεδρίου και ό φόρος επί τής 

αξίας τοΰ εδάφους» (φ. 1-5). 
2. «Σκέψεις επί τοΰ δυνατού τής εφαρμογής έν Έλλάόι τοΰ φόρου 

τής αξίας του εδάφους ως μοναδικού φόρου» (φ. 1-9). 
3. «Ή φυσιοκρατία έν Έλλάδι» (φ. 1-8). 

4:56. 

Φάκελλος περιέχων αντίγραφον γραψομηχανημένον υπό την επιγρα¬ 
φήν «Ιστορικόν των Ελληνοτουρκικών διαπραγματεύσεων διά τον τρό¬ 

πον εφαρμογής τοϋ άρθρου 16 τής συμβάσεως ανταλλαγής καί τής προσ- 
ηρτημένης εις την συνθήκην Λωζάννης 9ης δηλώσεως» μετά σχετικών 
άντιγεγραμμένων εγγράφων. 

457. 

Φάκελλος περιέχων αντίγραφα γραφομηχανημενα τής κατά τό 1923 

διεξαχθείσης αλληλογραφίας τοϋ Υπουργείου Εξωτερικών, ώς προς τους 
Μουσουλμάνους των νέων χωρών. 

458. 

Φάκελλος περιέχων δελτία παραπεμπτικά εις διάφορα έργα μετά τι- 

νων σημειώσεων. 

459. 

Φάκελλος περιέχων : 

1. Τετράδιον τοϋ Μυστακίδου φέρον επιγραφήν «Ίλιάδος Ν» καί 
περιέχον ερμηνευτικός σημειοόσεις. 

2. Τετράδιον τοϋ Μυστακίδου φέρον επιγραφήν «Ψαλμός Ν. 50» καί 
περιέχον ερμηνευτικός σημειώσεις. 

3. Φάκελλος φέρων επιγραφήν «Διάφοροι σημειώσεις ώραΐαι». 

460. 

Φάκελλος περιέχουν : 

1. Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλων ήριθμημένων 9 καί φέρον έν 
αρχή επιγραφήν «νοτίτα^ ετίιαίΐεπ αηι δοηηέ^ Α6εηά 17 ΝονεηιΕ 
1888. ΤΐϊίΛη^εη», Περιέχει λόγον έκφωνηθέντα γερμανιστί προς τούς 

φοιτητάς Τυβίγγης υπό τοΰ Μυστακίδου, λαβόντος ώς θέμα τό Πανεπι¬ 
στήμιου των ■’Αθηνών. 

2. Τετράδιον φέρον επί τοϋ εξωφύλλου επιγραφήν «τετράδιον συλ¬ 
λογής διαφόρων ποιημάτων, έπιτυμβίιον κ.τ.λ.» καί περιέχον τοιαϋτα. 

3. Φάκελλον φέροντα επιγραφήν «Ταρΐ58εηε ά’ΟηεπΙ: τοϋ ΡτεΙεχ- 

καί περιέχον αποκόμματα έφημερίδος, έν οίς άρθρον υπό την επι¬ 
γραφήν «Ξχροείΐίοη παίίοιιαίε οΗοηιαπε. Αι4δ εΐ ιηέΠεΓΒ εη ΟπεηΙ: 
Εε8 Ιαρίδ άΌπειιί εί άΌεεϊάεηί: 2ΐιείεη5 εέ ιηοάεπιβ5.». 

461. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, ήτοι 1 

1. Αποκόμματα περιέχοντα άρθρον τοϋ Ηλιουπόλεως Ταρασίου 
υπό τήν επιγραφήν «Οί εκκλησιαστικοί τίτλοι πρόεδρος καί τον τόπον 
έπέχων». 

2. Αποκόμματα περιέχοντα άρθρον τοϋ Νικολάου I. Γαλανοΰ υπό 
τήν επιγραφήν «Ίωάννου Σκαλτσούνη Θρησκεία καί επιστήμη». 

3. Αποκόμματα περιέχοντα άρθρον τοϋ Άλ. Ε. Λαυριφτου υπό τήν 
επιγραφήν «Ή αγιογραφία τής ανατολικής εκκλησίας». 

4. Απόκομμα έψημερίδος περιέχον άρθρον υπό τήν επιγραφήν «Λει¬ 
τουργικά. Μέρη τοΰ ναοϋ. "Αγιον Βήμα Ό κυρίως ναός. Πρόναος.» καί 
έν τελεί «Έκ τοΰ Τεροϋ Συνδέσμου.». 

462. 

Φάκελλος περιέχουν αποκόμματα εφημερίδων έν οΐς τά ακόλουθα 
άρθρα: 

1. «ϋπε όίδΐΐοϋΐιεςιιε βγζαηίϊηε». 
2. «ΕιτειίΓδ 1ιίδί:οπ<ϊΐιε3. Τε εοηνετδαΐίοη όε ΘοπδΙίΐΗιι ίιιΐ-εΐΐε 

5ίηεέΓ6». 

3. «ΙΤίηεΐίΐιιΙ οτεΐιεοΐο^ίςμιε ηΐ55ε». 

4. <Α ρτοροδ άη ραΙαίΒ ά’ΗθΓΠΐί8άα5». 
5. «Βεβ πιίηε5 άε Οεϊτ 3.1-ζ)α1ο.’ α (Είό^π)». 

6. «ΕΙο^ε άεβ Βγζαηΐίηεε». 
7. «Εε5έ^ΙϊδεΒ άγζαηίίηεβ». 

463. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, έν οίς τά ακόλουθα 
άρθρα: 

1. «Α£ίαΪΓ03 ά’Οηεηί:». 

2. «Εε5 Ε££αΪΓ05 άε ΤιΐΓςιιΠ5». 

3. «Α££^ίΐ'^$ εοΐοηί^ΐεδ», 
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4. «ϋηε οοπ'βδροηάαηοε θιιΙγθ ΟαίΗαιιηιβ II εί ΑβάαΙ-ΗαηικΙ». 

464. 

Φάκελλος περιέχουν αποκόμματα εφημερίδων, έν οίς τά ακόλουθα 

άρθρα : 

1. «Ό Μαζβατάς των δυο σωμάτων προς την Μ. Βεζυρείαν : Άπάν- 

τησις τοΰ βουλευτοΰ Σερβίων Γ. Μπουσίου». 

2. «Τό ζήτημα των εκκλησιών καί σχολείων εν Μακεδονία». 

Β. «Ή περί στρατολογίας εγκύκλιος» έκτης Έκκλησ. Αλήθειας. 

4. «Αί προς τους "Ελληνας βουλευτάς δηλώσεις τοΰ Άχμέτ Ριζά 

βέη». 

5. «Αί εν τη οθωμανική βουλή συζητήσεις περί Μακεδονίας. Αί κα¬ 

ταπιέσεις έν Μακεδονία.». 

6. «Ή μετά τοΰ αρχιστρατήγου συνέντευξις τοΰ Πατριάρχου». 

7. «Ή Πΰλη καί τό οικουμενικόν Πατριαρχεΐον». 

465. 

Φάκελλος περιέχων πλειστα φύλλα χάρτου, έφ’ ών διάφοροι σημειώ¬ 

σεις τοΰ Μυστακίδου. 

466. 

Δυο φάκελλοι περιέχοντες δελτία, έφ’ ών ό Μυστακίδης έχει διάφο¬ 

ρα σημειώματα μετά παραπομπών πολλαχοΰ εις σχετικά συγγράμματα. 

467. 

Φάκελλος περιέχων δυο τετράδια, Τό πρώτον τούτων, άποτελοΰμενον 
έκ φύλλων αναρίθμητων 12, φέρει έν τφ έξωφύλλφ επιγραφήν «Διορ¬ 

θώσεις. Γεωγραφικά.» καί έν τφ πρώτφ φΰλλω «Προς συμβιβασμόν αντι¬ 

φάσεων καί ανακριβείων, ών γέμουσιν αί γειογραφίαι.». 

Τό δεύτερον, άποτελοΰμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 12, περιέχει 
διαφόρους λέξεις άλφαβητικώς κατατεταγμένας μετά παραπομπών. 

468. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων έν οίς τά ακόλουθα 
άρθρα : 

Ε Άρθρον τοΰ Γ. Μ. Δήμιτσα φέρον επιγραφήν «Βιβλιοκρισία. 

Διορθωτέα τινά των από έκδόσεως εις εκδοσιν τής ιστορίας τοΰ ελληνι¬ 

κού έθνους άβασανίστιος μεταβιβαζόμενων σπουδαίων αμαρτημάτων τής 
Μακεδονικής ιστορίας.». 

2. Άρθρον φέρον επιγραφήν «Ή έν τοίς Γυμνασίοις σπουδή τής 
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ελληνικής γλώσσης. Αί περί τούτου γνώμαι τοΰ διάσημου Γερμανού φι¬ 

λολόγου Βιλλαμόβιτς Μαίλενδορφ.». 

3. ’Άρθρον τοΰ Π. Ν. Παπαγεωργίου φέρον επιγραφήν «Συμβολής 
εις τήν ελληνικήν παροιμίαν κεφάλαια τέσσαρα.». 

4. ’Άρθρον τοΰ Τωάννου Γενναδίου φέρον έπιγραφήν «Περί τής έν 

Έλλάδι κυνηγεσίας καί αλιείας.». 

5. ’Άρθρον τοΰ Μ. Κ. Στεφανίδου φέρον έπιγραφήν «Ή μίλτος, ή 
σανδαράκη καί τό κιννάβαρι των αρχαίων.», 

6. ’Άρθρον τοΰ Σ. Άποστολίδου φέρον έπιγραφήν «Τό ζήτημα,των 
εθνικών φιλ. καταστημάτων.», 

7. Λόγος τοΰ Ήλία Γ. Βαλσαμάκη εκφωνηθείς κατά τήν πρώτην 
επέτειον εορτήν τοΰ διδασκαλικού Συνδέσμου τήν 10 Φεβρουάριου 1908 

έν τή μ. αιθούση τοΰ Έλλ. Φιλ. Συλλόγου. 

8. Λόγος είσιτήριος Γρηγορίου Ν. Βερναρδάκη καθηγητοΰ τής φιλ. 

έν τφ έθνιπφ ΓΙανεπιστημίφ «Περί φιλολογίας». 

9. Λόγος Χρυσ. Λ. Παπαδοπούλου καθηγητοΰ τής θεολογικής σχο¬ 

λής τοΰ Σταυρού «Ό άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος οός ρήτωρ καί διδά¬ 

σκαλος (κατά τά συγγράμματα αύτοΰ).». 

469. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων, έν οίς τά ακόλουθα 

άρθρα : 

1. «Ή κατά Χάλκην ιερά Σκήτη τοΰ αγίου Σπυρίδωνος καί ό ερη¬ 

μίτης Αρσένιος». 

2. «Σιγίλλιον Προκοπίου Πατριάρχου», 

3. «Περί των έν τή επαρχία Καστορίας ιερών Μονών» υπό τοΰ μη¬ 

τροπολίτου Διδυμοτείχου Φιλαρέτου. 
4. «Γάνου καί Χώρας» καί «Γανοχώρων έκκλησιαστικαί παροικίαι». 

470. 

Φάκελλος περιέχων : 

1. Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ 10 φύλλων άναριθμήτιον καί φέρον 
έξωθεν έπιγραφήν «Έξ έκδεδομένων καί άνεκδότων ονόματα έκ χειρογρ. 

Σακελλίωνος». Περιέχει αντίγραφα έπιγραμμάτοον τινών τοΰ Μελετίου 
Βλαστοΰ τοΰ Κρητός καί δύο επιστολών «Κωνσταντίνος Μαξίμφ* καί 
«Μάξιμος Κωνσταντίνφ». 

2. Επιστολήν τοΰ Δ. Κ. Όρφανίδου έξ Αικατερίνης προς τον Μυ- 

στακίδην φέρουσαν χρονολογίαν «5 Ιουνίου 1892» καί περιέχουσαν άντί- 

γραφα δημωδών τινων ασμάτων. 

3. Τετράδιον φέρον έπιγραφήν «Διάφοροι σημειώσεις», εντός τοΰ 
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οποίου πολλά ςρΰλλα χάρτου περιέχοντα ώς και τό τετράδιον διαφόρους 
σημειώσεις τοΰ Μυστακίδου. 

471. 

Φάκελλος περιέχων : 

1. Δυο τετράδια, ών τό πρώτον άποτελεΐται έκ φύλλων αναρίθμη¬ 

των 8, τό δέ δεύτερον έκ φύλλων άναριθμήτιον 12. Έν τφ έξωφΰλλφ τοΰ 
πρώτου τετραδίου άναγινώσκομεν: «Έκ των συμμίκτων τοΰ μακαριότα¬ 

του Πατριάρχου Ίεροσολύμοη» Χρυσάνθου. Χειρόγρ. αριθμός 27 παλαιάς 
αναγραφής 411 νέας. Σελ, ήριθμημέναι 492 διά χειρός συγχρόνου τη αυτή 
μελάνη. Είς (μέγα σχήμα) φύλλον. Γεγραμμένης σελίδος σειραί 34». Κά¬ 

τωθεν έχει γράψει ό Μυστακίδης διά κυανής μολυβδίδος : «Έμημοσιεΰθη 
Π. Κεραμέως». Έν αρχή τοΰ πριότου φΰλλου γέγραπται «Τερεμίας έλέφ 
Θεοΰ κλ. Σελ. 143-144». Έν τώ έξωφΰλλφ τοΰ δευτέρου τετραδίου άνα- 

γινώσκομεν: «Χειρόγρ. παλαιάς 27 νέας άριθμήσεως 411» καί κάτωθεν 
διά κυανής μολυβδίδος : «Έδημοσιεΰθη Π. Κεραμέως» καί έν αρχή τοΰ 
πρώτου φΰλλου «σελ. 145-146. 'Ιερεμίας έλέφ Θεοΰ». 

2. Δέκα φΰλλα χάρτου ήριθμημένα, φέροντα επιγραφήν «Αστρονο¬ 

μία καί Θεολογία» καί περιέχοντα άνάλυσιν τοΰ έργου τοΰ Οοΐοΐαη, τοΰ 
φέροντος την ανωτέρω επιγραφήν καί βραβευθέντος υπό τοΰ καθολικοΰ 
Τνστιτοΰτου των Παρισίων. 

3. Δΰο φΰλλα χάρτου επί τοΰ εξωφΰλλου των οποίων έχει γράψει 6 

Μυστακίδης «Ανέκδοτοι σημειώσεις διάφοροι. Ύπό Σάρρου έδημοσιεΰ- 

θησαν.». Περιέχει δΰο σημεκόσεις. 

4. Φΰλλα χάρτου περιέχοντα σημειοόματά τινα καί δή περί των άρ- 

χιερέοον Αθηνών. 

472. 

Φάκελλος περιέχων τά ακόλουθα τετράδια : 

1. Τετράδιον φέρον έξωθεν επιγραφήν «Γαλλία. Ιωάννα σιότειρα 
τής Γαλλίας.». 

2. Τετράδιον φέρον έξωθεν επιγραφήν «Αγγλία». 

3. Τετράδιον φέρον έξωθεν επιγραφήν «Αρμενία». 

4. Τετράδιον φέρον έξωθεν επιγραφήν «Σκανδιναυΐα. Ελβετία.». 

5. Τετράδιον φέρον έξωθεν επιγραφήν «Γερμανία. Αυστρία.». 

6. Τετράδιον φέρον έξωθεν επιγραφήν «Ισπανία. Πορτογαλλία.». 

473. 

Τετράδιον φέρον έξωθεν επιγραφήν «Παπικόν κράτος. Βενετία· Ι¬ 

ταλία.», 

474. 

Φάκελλος περιέχων τετράδιον φέρον επιγραφήν : «Τετράδιον τής 
γενικής ιστορίας. Αρχαία ιστορία. Β. Α. Μυστακίδης». καί άποτελοΰμε- 

νον εκ σελίδων ήριθμημένων 38. Έν τφ αΰτω φακέλλφ φΰλλα χάρτου 
περιέχοντα τινα περί τής αρχαίας ιστορίας. 

475. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλων ήριθμημένων 29 καί φέρον έν 
αρχή επιγραφήν «Ιστορία». Έν αΰτφ φΰλλα τινά χάρτου περιέχοντα 
σχετικά τινα σημειώματα, ώς καί εισαγωγήν εις τήν Ιστορίαν καθόλου. 

476/ 

Φάκελλος περιέχουν τά έξης τετράδια : 

1. Τετράδιον φέρον έξωθεν επιγραφήν «Περσία». 

2. Τετράδιον φέρον έξωθεν επιγραφήν «Γαλλία καί Τουρκία ιστ' 
αιών». 

3. Τετράδιον φέρον έξωθεν επιγραφήν «Πασσάδες». {ι 
4. Τετράδιον φέρον έξωθεν επιγραφήν «Μουσουλμανική τέχνη 1919». 

477. 

Φάκελλος περιέχων τά εξής τετράδια : 

1. Δΰο τετράδια φέροντα επιγραφήν «Κρήτη». 

2. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Ανατολικού ζητήματος καί ή Τουρ¬ 

κία». 

3. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Μάχη έν Βάρνη». 

4. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Μάχη Νικοπόλεως». 

478. 

Φάκελλος περιέχων τά εξής τετράδια : 

1. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Πτ. Ρτ. Κίήςίει- Σημειώσεις επί τής 
ιστορίας Σταυροφοριών. 1888 θερινού εξαμήνου. Β. Α. Μυστακίδης. Έν 
Τυβίγγη.». 

2. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Α/ Οτ^απίδαΐίοη άο ΡΕηφίτο 01- 

Ιοιηειη Γενίτσαρος.». 

3. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Ό πάπας Πίος ό Β'. 1464. Αλ¬ 

βανικά.». 

4. Φΰλλα χάρτου φέροντα επιγραφάς «"Αλωσις υπό Λατίνων. Κρί- 

σις». «Παλαιολόγος Ιωάννης». «Τουρκικόν ζήτημα καί νοΙΙαίΓθ» καί 
«Προνόμια πατριαρχείου». 
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479. 

Φάκελλος περιέχων τά εξής τετράδια : 

1. Τετράδιον φέρον έπι τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Βαγιαζήτ Β'. 

886-918 Έγείρας». 

2. Τετράδιον φέρον έπι τοΰ έξοιφύλλου επιγραφήν «Σελήμ Α'. 

918-926 

1512-1520 ** 

3. Τετράδιον φέρον επί τοϋ εξώφυλλου επιγραφήν «Σουλεΐμάν ό Αλ 
926-972 

1520-1566 *’ 

4. Τετράδιον φέρον επί τοϋ εξωφύλλου επιγραφήν «Σελήμ Β'. 1566- 

74». 

5. Τετράδιον φέρον επί τοϋ εξώφυλλου επιγραφήν «Σουλεΐμάν Β'.». 

6. Τετράδιον φέρον επί τοϋ εξωφύλλου επιγραφήν «Σουλεΐμάν νο- 

μοθέτης. Τ'. περίοδος οθωμανικής ιστορίας. Κρίσεις.». 

480. 

Φάκελλος περιέχουν : 

1. Έντυπον φέρον επιγραφήν «'ΓΙ αρχαιολογία των ανατολικών 
εθνών κατά τον ΙΘ'. αιώνα. Αΐγύπτιοι-Άσσύριοι-Βαβυλώνιοι-Χετταΐοι- 

Φοίνικες. Ύπό Β. Α. Μυστακίδου. Απόσπασμα έκ τής δέκατης ένάτης 
έκατονταετηρίδος Ε. Κ. Κυριακίδου». «Έν Κοινσταντινουπόλει. Έκ τού 
τυπογραφείου αδελφών Γεράρδων 1902.». 

2. Επτά φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Ιουδαίοι καί Χιττΐ- 

ται» καί κάτωθεν σημείωσιν «Έν τφ τής 12 "Ιανουάριου (ν. ήμ) φυλ- 

λαδίφ τοΰ έν Νέα Ύόρκη έκδιδομένου περιοδικού (ετ ΙΒ'., τόμ. ΚΓλ, άρ. 

571) ό γερμανός καθηγητής Φήλιξ φόν Λοΰσαν έδημοσίευσε τήν ύπό τον 
ανωτέρω τίτλον πραγματείαν, ήν παρατιθέμεθα φδε έν μεταφράσει.». Έν 
τφ αύτφ φακέλλφ τό φύλλον τοϋ μνημονευομένου περιοδικού. 

3. Φύλλον τής «Εθνικής έπιθεωρήσεως» φέρον έπιγραφήν «Νινευΐ, 

Βαβυλών καί ΙΙερσέπολις.» εντός τού οποίου φύλλα χάρτου περιέχοντα 
σχετικά σημειώματα τοϋ Μυστακίδου. 

4. Αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα σχετικά άρθρα. 

481. 

Φάκελλος περιέχων 44 φύλλα χάρτου ήριθμημένα, έφ’ ών εχει γρά¬ 

ψει ό Μυσταπίδης τινά περί Αίγύπτου. 

482. 

Φάκελλος περιέχων 78 φύλλα χάρτου ήριθμημένα, φέροντα επί τοϋ 

εξωφύλλου έπιγραφήν «II Άσσυριακά» καί εν αρχή τοΰ πρώτου φύλλου 
«Β'. Μεσοποταμία. Τέχνη Χαλδαία. Ασσυρία. Βαβυλωνία.». Έν τφ αύτφ 
φακέλλω 6 φύλλα χάρτου ήριθμημένα, έφ! ών τι να περί τής σφηνοειδούς 
γραφής μετά τινων εντύπων καί εικόνων. 

483. 

Φάκελλος περιέχων δύο τετράδια, εις τό πρώτον των οποίων έχει 
γράψει ό Μυστακίδης σημειώματα περί Σέρβων καί εις τό δεύτερον περί 
Βουλγάρων. 

484. 

Τετράδιον περιέχον διάφορα σημειώματα τοΰ Μυστακίδου άξια προ- 

σοχής. 

485. 

Φάκελλος περιέχων έντυπα καί αποκόμματα εφημερίδων ώς καί τι- 

ν« σημειώμοοτα τοϋ Μυστακίδου, άναφερόμενα εις τήν Μακεδονίαν 
καθόλου καί δή τήν Θεσσαλονίκην καί τό άγιον "Ορος. ρ 

486. 

Φάκελλος περιέχουν αποκόμματα έκ τής έφημερίδος Κωνσταντινού- 

πολις τοϋ 1898, περιέχοντα έπιστολάς τοϋ Έπ. Κυριακίδου περί Τεροσο- 

λύμων, φερούσας έπιγραφήν «Τερουσαλήμ». 

487. 

Φάκελλος περιέχων : 

1. "Εξ φύλλα χάρτου ήριθμημένα φέροντα έπιγραφήν «Ρτο}6ί; ροιιτ 
Ια τεαίΐεαίΐοη ά’αιιε εεοΐίοη ά’οηδοίοηοηιοηΐ; ηιοάοτηβ Οοηδΐάεταΐΐουε 

ο-έηέταίοε.». Έν αρχή έχει γράψει ό Μυστακίδης «Προς κρίσιν καί με¬ 

λέτην τή σεβαστή έφορεία». 

2. Έγγραφά τινα απευθυνόμενα προς τον Αθανάσιον Σ. Μυστα- 

κίδην, πατέρα τοϋ Β. Μυστακίδου, ώς καί έν πωλητήριον. 

3. Τετράδιον φέρον επί τοϋ εξωφύλλου έπιγραφήν «Ινδικά. I Βραχ¬ 

μανισμός II Δζαΐνισμός. III Βουδδισμός. Έκ τοϋ Μϊΐΐοηέ, Ροϋίί §μϊά6 

άα Μιΐ560 Οιπηι&ί: 4 τοοοηδΐοπ. Ροτΐδ 1899». 

4. Τετράδιον φέρον επί τού εξωφύλλου έπιγραφήν «Τστορική μελέ¬ 

τη περί τής έν Καυκάσφ ελληνικής έκκλησίας» καί έν τελεί «Βατούμ 23 

Φεβρουάριου 1906. Ιωάννης Κάλφογλου.». 

488. 

Τεύχος φέρον έπι τοΰ έξοιφύλλου έπιγραφήν διά κυανής μολυβδίδος 
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γεγραμμένην υπό ταϋ Β. Μυστακίδου «Ρουμανικά. Εκκλησιαστικό ιστο¬ 

ρικά παλαιογραφήματα αποσπασθέντα πόθεν; ». Κάτωθεν έχει γράψει 
ό υιός του Μυστακίδου : «Σεβαστέ μου φίλε κ. Χουδαβερδόγλου, εάν τά 
κρίνετε καλά διά την εταιρείαν τών βυζαντινών σπουδών, παρακαλώ, τά 
δίδετε εις αυτήν. 21. IV. 1933. Α. Β. Μυστακίδης.». 

489. 

ρτοςίιΐ: εκδότου τοΰ χρόνου τής Κυριακής σχολής, μετά έκθέσεως τής αρ¬ 

χαίας ιερατικής σχολής τής Νΐριιτ και πώς τά τήν σχολήν έπισκεπτόμενα 
παιδία εις τήν εποχήν τοΰ ? Αβραάμ. έμάνθανον τά μαθήματα των.». 

2. Είκοσι καί εξ φύλλα χάρτου, έφ? ών έχει γράψει τινά δ Μυστα' 

κίδης περί Ασσυρίας, Μεσοποταμίας, Χαλδαίας καί Βαβυλωνίας. 

Τετράδιον άποτελουμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 18 καί περιέχον 
τινά περί αρχαιολογίας καί τής αρχαιολογικής κινήσεως κατά τον ΙΘ'. 

αιώνα. 

490. 

Τετράδιον άποτελουμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 70 καί τινων πα¬ 

ρεντεθειμένων καί περιέχον τήν βυζαντινήν ιστορίαν από τής έκδιώξεως 
των Φραγκιού έκ τής Κωνσταντινουπόλειος (1201) μέχρι τής άλοόσεως τής 

Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων. 

491. 

Φάκελλος περιέχων : 

1. Φύλλα χάρτου φέροντα έξωθεν έπιγραφήν «Δώρα» καί περιέχον- 

τα αποσπάσματα έξ έπιστολών ίδίφ τοϋ Κρουσίου προς τον πατριάρχην 
Τερεμίαν καί τον Θεοδόσιον Ζυγομαλάν καί τούτων προς τον Κροΰσιον, 
Γκέρλαχ καί Σιωπικόν, περιέχοντα δώρα σταλέντα έκ Τυβίγγης εις Κων¬ 

σταντινούπολή καί έκ ταυτης εις Τυβίγγην. 

2. Τέσσαρα τετράδια, ών τό πρώτον περιέχει περιγραφήν τών κωδί¬ 

κων Μ ο 51 καί Μο 62, τά δέ λοιπά τρία αντίγραφα έπιστολών του Κρου¬ 

σίου προς τον Δαυίδ Χυτραΐον, Θεοδόσιον Ζυγομαλάν, Μητροφάνην πα¬ 

τριάρχην Καινσταντινουπόλεως καί Εμμανουήλ Μαργουνιον, ώς καί τοΰ 
Θεοδοσίου Ζυγομαλά προς τον Στέφανον Γκέρλαχ καί Μαρτίνον Κροΰ- 

σιον. 

3. Φύλλα χάρτου φέροντα έξωθεν έπιγραφήν «Έσχέλιος» καί περιέ-^ 

χοντά τινα περί αΰτοΰ, ώς καί αντίγραφα έπιστολών αΰτοΰ προς άλλους 
καί άλλων προς αυτόν. 

4. Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «Χειρόγρ. ΡΚΑ'. Μα- 

ξίμου Μαργουνίου έπιστολαί ροθ'» καί περιέχοντα περιγραφήν τοΰ χει¬ 

ρογράφου τοΰτου ώς καί τοΰ ΡΚ'. 

492. 

Φάκελλος περιέχων: 

1. Δέκα καί οκτώ φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «Βαβυλωνιακή 
διάσημος βιβλιοθήκη τοΰ ναοΰ παρά τοΰ καθηγητοΰ Ηοτπι&η ν. Ηΐΐ- 

Φάκελλος περιέχων 18 ήριθμημένα (Α'—ΙΗ') φύλλα χάρτου, φέρον¬ 

τα έπιγραφήν «Μονορδία κυροϋ Ανδρονίκου τοΰ Καλλίστου έπί τή δυσ¬ 

τυχεί Κωνσταντινουπόλει» καί περιέχοντα αντίγραφου τής μονφδίας 
ταυτης. 

Έν τφ αυτή) φακέλλφ έπιστολή προς τον Μυστακίδην τοΰ Βασι¬ 

λείου Γεο>ργιάδου φέρουσα χρονολογίαν 17 Απριλίου 1887 καί έπιστολή 
τοΰ Μυστακίδου προς τον Γεωργιάδην φέρουσα χρονολογίαν 25 Απρι¬ 

λίου 1887, κάτωθεν τής οποίας έχει γράψει δ Γειοργιάδης άπάντησιν προς 
τον Μυστακίδην. Έν ταΐς έπιστολαΐς αΰτοΰ ό Γεο>ργιάδης αναφέρει τον 
κώδικα έξ ου αντέγραψε τήν άνωτέριυ μονφδίαν καί δίδει εξηγήσεις τινάς 
εις τάς απορίας τοΰ Μυστακίδου. 

Έν τφ αΰτφ φακέλλφ φωτογραφικόν αποτύπωμα τοΰ κωδικός, έξ 
οΰ τό αντίγραφου, ώς καί φωτογραφικόν αποτύπωμα περιέχον «τοΰ ελά¬ 

χιστου νομοφΰλακος καί διακόνου τοΰ Εΰγενικοΰ μονφδία έπί τή άλώ- 

σει τής Βασιλίδος». 

494. 

Φάκελλος περιέχουν τέσσαρα τετράδια, έν οις καί τινα φύλλα χάρτου, 

φέροντα έπιγραφήν «Λουκάρεια» καί περιέχοντα σημεκυματα ά'ξια προσ¬ 

οχής τοΰ Μυστακίδου περί τοΰ Κυρίλλου Λουκάρεως. 

495. 

Φάκελλος περιέχων τέσσαρα αποκόμματα έκ χειρογράφιον ώς καί 
φωτογραφικά άποτυποιματα διαφόρων έγγραφων και ναών. 

496. 

Τέσσαρες φάκελλοι περιέχοντες φιυτογραφικά αποτυπώματα τών 
διαφόρων χειρογράφων ώς τά πολλά τής Τυβίγγης, ών πολλά έχει έκδό- 

σει δ Μυστακίδης. 

497. 

Φάκελλος περιέχων εικόνας αρχαίων πλοίων ειλημμένας έκ διαφό- 

ριυν έργων. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. “Έτος ΙΣΤ' 14 
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498. 

Φωτογραφίαι εκ τής Παλαιστίνης και δή των Ιεροσολύμων καί τής 

Βηθλεέμ. 

499. 

Φάκελλος περιέχων φυτογραφίας διαφόρων προσώπων ώς καί εικόνας 
συλλεγείσας υπό του Μυστακίδου εκ διαφόρων έργων καί εφημερίδων. 

500. 
Φάκελλος περιέχων φωτογραφίας πατριάρχων, μητροπολιτών καί κλη¬ 

ρικών, σταλείσας ώς τά πολλά προς τον Μυστακίδην, ώς καί εικόνας συλ¬ 

λεγείσας υπ’ αύτοΰ εκ διαφόρων εφημερίδων καί των πατριαρχικών πι¬ 

νάκων του Γεδεών. 

Κ. I. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 

ΜΩΑΜΕΘ Β'. Ο ΠΟΡΘΗΤΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΣΙΚ ΠΑΣΑ ΖΑΝΤΕ 

"Εν των μάλλον ενδιαφερόντων παλαιών ιστορικών έργων, των άνα- 

φερομένων εις την οθωμανικήν αυτοκρατορίαν, είναι καί ή γνωστή τοΐς 
τουρκολόγοις υπό τον τίτλον «Χρονικόν ιής Δυναστείας του Όσμάν» 

ιστορία τοΰ Άσίκ Πασά Ζαντέ. Ώς συγγραφεύς της φέρεται ό Ντερβίς 
Άχμέτ Άσική ή κοινώς Σεΐχ Άχμέτ 1 *. Όμιλών ό ίδιος περί τής καταγου 
γης αύτοΰ εν τφ Χρονικφ του3, αύτεπικαλειται «Ντερβίς ’Αχμέτ Άσική, 

ί'μπν Σεΐχ Γιαχιά, ϊμπν Σεΐχ Σουλεϊμάν, ί'μπν Μπαλή Άσίκ Πασά, ΐμπν 
Μουχλίς Πασά, ΐμπν Μπαμπά Ίλιάς». 

Κατά ομολογίαν τοΰ ίδιου επίσης, έγεννήθη εις την κωμόπολιν Έλβαν 
Τσελεμπή τοΰ σαντζακιού τής Άμασείας τοΰ Πόντου3. Ώς έτος τής γεν- 

νήσεώς του άναφέρεται τό 803 έγ. (: 1401), άφ’ ού ό ίδιος πάλιν, εν τή 
Ίστορίφ του 4, λέγει κατά λέξιν : «'Ότε εύρισκόμην εις τό ογδοηκοστόν 
έκτον έτος τής ηλικίας μου, ό σουλτάνος Βαγιαζήτ Χάγ έπολιόρκησε τό 
Μπογδάν5». Γνωρίζοντες οτι ή πολιορκία αΰτη έγένετο τφ 889 έγ. 

(: 1484·)6, ευκόλως συμπεραίνομεν οτι 6 ιστορικός μας έγεννήθη τφ 803, 

όσον καί άν αί διάφοροι τής ζωής του περιπέτειαι μάς επιτρέπουν νά 
έχωμεν αμφιβολίας περί τούτου, διότι δεν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν, οτι 
εις ηλικίαν δέκα τριών μόλις ετών παρηκολούθει τάς εκστρατείας των 
οθωμανικών στρατευμάτων, όπως ό ίδιος αναφέρει έν τή ίστορίφ του7. 

Οί Τούρκοι ιστορικοί, θεωροΰντες την αναγραφήν αυτήν ως έσφαλ- 

μένην, παραδέχονται τό έτος 803 έγ. ώς έτος γεννήσεοίς του, πιστεύοντες 
εντούτοις ότι τφ 816 έγ. (: 1414), ευρισκόμενος εν Γκέϊβε 8, ήσθένησε 
καί ένοσηλεύθη εις την οικίαν ιμάμη τίνος Ίλιάς Γιαχσή, όπόθεν καί έπέ- 

στρεψεν είς την γενέτειράν του. Έν Έλβαν Τσελεμπή παρέμεινε μέχρι 
τοΰ 825 έγ. (: 1423), οπότε, παραλαβών αυτόν ό μέχρι προ τίνος έγκά- 

1 «Ιστορία Άσίκ Πασά Ζαντέ», έκδ. *Υπ. Παιδ. Κων/πολις 1915, Πρόλο- 

γος Άλή, σελ. γ'. 

3 Αυτόθι, σελ. 1. 

3 Αυτόθι, σελ. 97. 

4 Αυτόθι, σελ. 35. 

δ Πρόκειται περί της Μολδαυίας. 

6 «Τάτζ-ουλ-Τεβαρίχ», έκδ. Έθν. Τυπογρ. Κων/πολις 1864. σελ. 41, «Ιστορία 

Νισαντζή», έκδ. Έθν. Τυπ. Κων/πολις 1863, σελ. 188, 

7 Αυτόθι, σελ. 84. 

8 Πόλις τής Τουρκίας έν τω νομω Νικομήδειας. Έπί βυζαντινών εκαλείτο 

τό Κΰβαλον ή τά Κύβαλα, 
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θειρκτος εν Εύδοκιάδι Μιχάλογλου Μεχμέτ Βέης, τον μετέφερεν εις τό 
παρά τον εν Βιθυνίρ: Ρύνδακον ποταμόν οθωμανικόν στρατόπεδον τοΰ 

Μουράτ Β'. Α 
Πόσον διάστημα καί υπό ποιαν ιδιότητα παρέμεινεν εκεί, άγνωστον. 

Κατά τό 841 έγ. ( : 1438), τον συναντώμεν έν Ίκονίφ 1 2 3 καί ολίγον άργό- 

τερον εις Σκόπια, όπόθεν έλαβε μέρος εις την κατά της Σερβίας εκστρα¬ 

τείαν 3. "Εν έτος αργότερου, τω 842 έγ. (: 1439), συμμετέχει εις την παρά 
την Νικόπολιν μάχην κατά των Ούγγρων4, καί τφ 1442 εις την πολιορ¬ 

κίαν τής Έρμανουπόλεως, καθ' ήν ό Ούνυάδης, Ιπελθών προς σωτηρίαν 
τοΰ φρουρίου, ένίκησε τούς Τούρκους, άπολέσαντας 20 χιλ. στρατού °. Τω 
848 έγ. (: 1445) παρίσταται είς την έν Άδριανουπόλει έξέγερσιν των γε¬ 

νιτσάρων μετά έν έτος λαμβάνει μέρος είς την έφοδον καί κυρίευσιν 
των τειχών τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου καί των Παλαιών Πατρών 7, καί τφ 
852 έγ. (: 1449) επιστρέφει έκ νέου είς Σκόπια, οπού καί παραμένει μέ¬ 

χρι τοΰ έτους 874 έγ. (: 1470) 8, εποχήν, καθ’ήν παρίσταται εις τούς 
γάμους τής θυγατρός του Ραμπιά Χατοΰν μετά τίνος μαθητου του, τοΰ 

δερβίσου Σεϊντουλαγιέτ 9. 

Κατά δυστυχίαν, ή πέραν τοΰ έτους αΰτοΰ ζωή τοΰ ιστορικού μας 
παραμένει άγνωστος. Πιστεύεται οτι έτελεύτησε τό έτος 924 έγ. (: 1518), 

χρονολογίαν άναγραφομένην είς επιγραφήν τινα τοΰ έν Κωνσταντινουπό- 

λει μαυσοιλείου τοΰ οίκου Άσίκ Πασά. Λαμβανομένου δμως ύπ' οψιν, δτι 
έγεννήθη τφ 803 έγ. (: 1401), γεγογός αναμφισβήτητου, δεν δυνάμεθα, 

ήμεΐς τουλάχιστον, νά παραδεχθώμεν δτι ό ιστορικός μας έζησε πλέον 
των εκατόν ετών, την αμφιβολίαν μας δέ αυτήν ενισχύουν καί αί βιογρα- 

φικαί πληροφορίαι περί αΰτοΰ, τάς οποίας συναντώμεν είς τό περισπού¬ 

δαστου ιστορικόν εργον «Χαντικάτ-οΰλ-Δζεβαμή», καθ? ας φέρεται ώς 
άποθανών τό έτος 846 έγ. (: 1443)10. Τούτο βεβαίως δεν δύναται νά είναι 

1 Αυτόθι, σελ. 151- 

2 Αυτόθι, σελ. 153. 

3 Αυτόθι, σελ. 97. 

1 Αύχόθι, σελ. 135. 

Ρ Αυτόθι, σελ. 148. 

6 Αυτόθι, σελ. 149. 

7 Αυτόθι, σελ. 151. 

8 Αυτόθι, σελ. 154. 

3 Την πληροφορίαν αύιήν συναντώμεν είς τό χειρόγραφον ιστορικόν σύγ¬ 

γραμμα : Ά ν ω ν ύ μ ο υ, «Τερτζουμέϊ ■ Μουνακίπ», Βιβλιοθ. Έσάτ έςφ. άριθμ. 

2427, σελ. 13-14. 

10 «Χαντικάτ - οΰλ - Δζεβαμή», έκδ. Ύπ. ΓΙαιδ. Κων/πολις 1864 τ. Α', σ. 153. 

«**--· 

ί 

1 

ορθόν, άφ’ ου ό ιστορικός αναγράφει είς την ιστορίαν του καί τά τής 
άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, ώς αΰτόπτης μάρτυς, 

Έτέρα σημείωσις έν τφ έν τή βιβλιοθήκη Έσάτ εφέντη καί ΰπ’ 

άριθμ. 2247 κατακειμένω χειρογράφφ τοΰ αΰτοΰ ώς άνω έργου» αναφέρει 
ώς έτος θανάτου τοΰ Άσίκ Πασά Ζαντέ τό 886 έγ. (1482), δπερ καί πά¬ 

λιν απίθανου, καθ' όσον έν τφ Χρονική) του αναγράφονται δλα τά μέ¬ 

χρι τοΰ έτους 908 έγ. (: 1503) γεγονότα τής όθιυμανικής αΰτοκρατορίας. 

Έξ άλλου καί 6 σοφός Χάμμερ, έν τή «Τστορία τής Ό θα: μα νίκης Αΰ¬ 

τοκρατορίας» \ ομίλων περί τής ιστορίας τοΰ Άσίκ Πασά, αναφέρει τά 
έξης: « ... Ό συγγραφεΰς άποκαλεϊ εαυτόν Δερβίς Άχμέτ Υιόν τοΰ 
Ίαγιά, υίοΰ τοΰ Σουλεϊμάν τοΰ υίοΰ τοΰ Άσίκ Πασά. Ό δερβίσης οΰτος, 

όνομαστός ασκητικός ποιητής, ήκμαζεν επί Βαγιαζήτ τοΰ Β'.» καί ολίγον 
κατωτέρω: «ό συγγραφεΰς ήκμαζεν επί Μουράτ Α'., ήρύσατο δέ από τοΰ 
σέχη Ίακτζή υίοΰ τοΰ Ελιά, ιμάμη τοΰ σουλτάνου Όρχάν, τά διάφορα 
γεγονότα τής ιστορίας τοΰ οθωμανικού κράτους». Γνωστού δμως ό'ντος 
δτι 6 Μουράτ Α'- άνεκηρύχθη σουλτάνος τφ 761 έγ. {: 1360) καί έδολο- 

φονήθη τφ 791 έγ. (: 1390) 2, δ δ5 ιστορικός μας έγεννήθη τφ 803 έγ. 

(: 1401), ό Χάμμερ σφάλλεται. Τό πιθανά>τερον είναι, όίι ό συγγραφεΰς 
τής έν λόγφ ιστορίας έγεννήθη τφ 1401 καί άπέθανε περί τό 1504 ή 1505. 

Τάς χρονολογίας αύτάς αποδέχονται καί οΐ σύγχρονοι τοΰρκοι ιστορικοί, 
ώς καί ό πρύτανις αΰτών Άχμέτ Ρεφίκ έν τή μονογραφία του «Άσίκ 
Πασά Ζαντέ» 3. 

Τήν χρονογραφίαν του ήρχισε συγγραφών ό Άσίκ Πασά Ζαντέ τφ 
889 έγ. (: 1484) 4, διαιρέσας αυτήν εις εκατόν εξήκοντα έξ κεφάλαια. Τα 
γεγονότα τής δθωμανικής αΰτοκρατορίας, μέχρι τής εποχής τοΰ Βαγιαζήτ 
Α' (1299—1389), ήρύσθη έκ τοΰ σεΐχου Γιαχσή, υίοΰ τοΰ σεΐχου Ελιάς, 

ιμάμη τοΰ σουλτάνου Όρχάν, δστις έμαθεν αΰτά παρά τοΰ πατρός του 5, 

τά τής μάχης τοΰ Βαγιαζήτ καί τοΰ βασιλέως τής Ουγγαρίας Σιγισμόν- 

δου, παρά τήν μικράν Νικόπολιν, κατέγραψεν επί τή βάσει αφηγήσεων 
πολεμιστοΰ τίνος, τοΰ Τιμουρτάς, Ούμοΰρ Βέη 6' τά τής ήττης των όθω- 

1 X ά μ μ ε ρ, Ιστορία “Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Μετάφρ. Κ. Κροκιδά, 

Άθήνησι 1870 Τόμος Α', εισαγωγή, σελ. λζ'. 

2 Μητροπολίτου Νεοκαισαρείας Αμβροσίου, Ιστορία τοΰ 

Τουρκικού Κράτους. Έν Κωνσταντινουπόλει 1911, σελ. 48. 

3 Ά χ μ έ τ Ρεφίκ, Άσίκ Πασά Ζαντέ, έκδοσις Καναάτ, Κων/πολις 1932, 

σελ. 6-7. 

4 «Ιστορία Άσίκ Πασά Ζαντέ», έκδ. Ύπ. Παιδείας, Κων/πολις 1915, κεί¬ 

μενον, σελ. 35. 

5 Αυτόθι, σελ. 84. 

6 Αυτόθι, σελ. 66. Άχμέτ Ρ ε φ ί κ, «Ιστορία των Όσμανιδών». έκδ. 

'Ιστορ. Έταιρ., "Αγκυρα 1937, σελ. 66. 
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μανών, κατά την παρά την "Αγκυραν μάχην μετά τοΰ Ταμερλάνου, ώς 
καί τά έπακολουθήσαντα γεγονότα έπληροφορήθη παρά ατόμου τίνος 
—δυστυχώς ό ιστορικός δεν αναφέρει τό όνομά του—τό οποίον συμμε- 

τείχεν εις την έν λόγφ μάχην καί έχρημάτισεν άργότερον, επί Μεχμέτ Α'. 

τοΰ Τσελεμπη, «ντιζντάρης» (: φρούραρχος) τοΰ φρουρίου τής Άμασείας 
καί επί σουλτάνου Μουράτ Β'. «ναίμπης» (: διοικητής, επίτροπος) τής Βι¬ 

θυνίας1. Τά μετέπειτα γεγονότα από τής μάχης Μουράτ Βλ μετά τοΰ 
πρίγκητος Μουσταφά, παρά τον Ρυνδακον ποταμόν2, μέχρι των τοΰ έτους 
908 έγ., ήτοι μέχρι τοΰ 1503, επί Βαγιαζήτ Β'., κατέγραψε λεπτομερώς 
παρακολουθήσας αυτά αυτοπροσώπως, ώς καί ό ίδιος αναφέρει 3. 

"Οσον αφορά εις τον τίτλον τοΰ έργου, ούτος παρουσιάζεται διαφο¬ 

ρετικός εις τά γνιυστά μέχρι σήμερον χειρόγραφα. Ούτως, έν τφ χειρογρά- 

ΦΦ τής βιβλιοθήκης των * Ανακτόρων τοΰ Τόπ-Καποΰ καί εις την τρίτην 
αΰτοΰ σελίδα, συναντώμεν τον τίτλον «Τεβαρίχι "Αλι Όσμάν» ( I Χρονι¬ 

κόν τής δυναστείας τοΰ Όσμάν). Εις την πρώτην σελίδα τοΰ χειρογρά¬ 

φου τής βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανοΰ απαντάται ό τίτλος «Κιτάμπ-οΰλ 
τεβαρίχ "Λλ Όσμάν Άσίκ Πασά» (: Τστορική Βίβλος τής δυναστείας τοΰ 
Όσμάν, υπό ’Ασίκ Πασά). Έξ άλλου, ό σοφός Κιατίπ Τσελεμπη, ό γνω¬ 

στός εις τον επιστημονικόν κόσμον τής Δΰσεως ιός Χατζή Κάλφα, εις τό 
περισποΰδαστον έργον του «Κέσφ-οΰλ-δζουνοΰν» ή αναγράφει τό περί ού 
δ λόγος έργον ιός «Ταρίχι "Αλι Όσμάν» ': Τστορία τής δυναστείας τοΰ 
Όσμάν) 5. Ό Χάμμερ τέλος, εις την «Ιστορίαν τής Όθωμανικής Αυτο¬ 

κρατορίας», τό αναφέρει όος «Ταρ'ιχ Άσίκ Πασά Ζαντέ* (: Τστορίαν τοΰ 

Άσίκ Πασά Ζαντέ)6. 

Ό ίδιος συγγραφεΰς έν τοΰτοις ούτε εν τφ προλόγφ του οΰτε καί έν 
τφ κειμένω τής χρονογραφίας του αναφέρει τίτλον, άρκοΰμενος νά ση- 

1 Αυτόθι, σελ. 89. 

5 Αυτόθι, σελ. 97. 

8 Αυτόθι, σελ. 1 : «Έγώ, 6 ταπεινός δερβίσης Άχμέτ Άσίκ. ειδον, παρηκο- 

λούθησα καί κατέγραψα ολας τάς πράξεις αΰτοΰ ( : τοΰ Μουράτ Β ), τους ιερούς 

του πολέμους, τάς περιπέτειας του, την ένθρόνισίν του, τάς φιλονικίας του . . . ». 

4 Θεωρείται τό αριστούργημα τοΰ Κιατίπ Τσελεμπη. Γραφέν αραβιστι, είναι 

είδος βιβλιογραφικής εγκυκλοπαίδειας τής αραβικής, περσικής και τουρκικής φι¬ 

λολογίας. Παραθέτει τίτλους 14501 βιβλίων καί βιογριιφικάς σημειώσεις 9512 συγ¬ 

γραφέων. Έπί τή βάσει αΰτοΰ καί δ σοφός Χάμμερ έγραψε την έν Λειψία τφ 

1804 έκδοθεϊσαν «Επογοίοραάίβοΐιβ ϋόθτεωΐιΐ άβΓ ΐνί^δβηεοΐι&ίίεη άεε ΟποηΙε». 

ό «Κέσφ - ουλ - δζουνοΰν», έκδ, *Υπ. Παιδ. Κων/πολις 1895, Τ. Α, σ. 218. 

6 X ά μ μ ε ρ, Ιστορία τής "Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», μετάφρ. Κ. Κρο- 

κιδά, Άθήνησι 1870, Τόμος Α', εισαγωγή, σελ. λζ'. 
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μειοϊ οτι «έγραψε τούς άθλους» τών γόνων τής οθωμανικής δυναστείας. 

Τής χρονογραφίας ταΰτης υπάρχουν γνωστά μέχρι τοΰδε τέσσαρα 
χειρόγραφα, διαφόρου περιεχομένου καί μορφής. Τό πρώτον έξ αυτών 
εναπόκειται εις τό τμήμα χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τάόν Ανακτόρων 
τοΰ Τόπ-Καποΰ Κωνσταντινουπόλεως, ύπ’ αριθμόν 478, έπί τή βάσει τοΰ 
οποίου, έν συγκρίσει προς τό έν Βατικανφ χειρόγραφον, έγένετο ή υπό 
τοΰ 4Υπουργείου Παιδείας τής Τουρκίας, τφ 1915, καί έπιμελείφ τοΰ βι¬ 

βλιοθηκάριου τοΰ τότε αΰτοκρατορικοΰ μουσείου Άλή Βέη έκδοσις. Έν 
τφ χειρογράψφ αναγράφονται τά μέχρι τοΰ έτους 1503 γεγονότα τής αυ¬ 

τοκρατορίας, ώς έπίσης καί έν τφ δευτέρφ χειρογράφου τής βιβλιοθήκης 
τοΰ Βατικανοΰ. 

Τρίτον χειρόγραφον, περιέχον τά μέχρι τοΰ 890 έγ. (: 1485) γεγονότα, 

ευρίσκετο εις την κατοχήν τοΰ διάσημου έν Ανατολή λιθογράφου Κα- 

γιόλ, δστις άπέθανεν έν Κωνσταντινουπόλει τφ 1865, διασπαρείσης τής 
πλουσιωτάτης βιβλιοθήκης του. Τό χειρόγραφον τοΰτο έμελέτησε καί άντέ- 

γραψεν ό σοφός Μόρτμαν τφ 1859 καί μέχρι τοΰ 1917 ευρίσκετο εις χεΐ- 

ρας τοΰ υίοΰ του κ. Γιόχαν Μόρτμαν. 

Τέταρτον τέλος καί τελευταΐον χειρόγραφον εύρίσκεται εις την Ε¬ 

θνικήν Βιβλιοθήκην τής Βιέννης, ώς έμψαίνεται έκ τοΰ έντυπου κατα¬ 

λόγου τών χειρογράφων τής έν λόγφ βιβλιοθήκης, έν σελίδι 206 τοΰ τρί¬ 

του τόμου καί ύπ’ αριθμόν 982, καί περιέχει τά μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ 
Όσμάν καί τής ένθρονίσεως τοΰ Όρχάν (: 1326) γεγονότα. 

Τό χειρόγραφον τής βιβλιοθήκης τοΰ Τόπ-Καποΰ ήγοράσθη παρά 
τής τουρκικής κυβερνήσειος τφ 1912, καί αποτελείται από 395 σελίδας. 

Έκάστη σελίς, διαστάσεων 22X16, άποτελείται από 13 στίχους, μήκους 
11 έκ. "Ονομα άντιγραφέως καί χρόνος αντιγραφής δεν άναψέρεται, αλ¬ 

λά τόσον έκ τής γραφής όσον καί έκ τοΰ χάρτου—άρκεταί σελίδες είναι 
ήμικατεστραμμεναι έκ τής υγρασίας—δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι 
τοΰτο έγράφη περί τό πρώτον ήμισυ τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος. 

Τό χειρόγραφον τοΰ Βατικανοΰ έξ άλλου, είναι αυτό τοΰτο, διά τό 
οποίον ό Χάμμερ έν τή «Τστορί(?» του λέγει: «. , . Καίπερ έπί πέντε καί 
εΐκοσιν έτη έρευνήσας, ούκ ήδυνήθην άνευρεΐν αυτήν έν Κωνσταντινου- 

πόλει. Σώζεται μόνον έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανού, εν τοΐς χειρ ο- 

γράφοις τής βασιλίσσης Χριστίνης, ένθα άνέγνων αυτήν καί εξέλεξα χω¬ 

ρία τινά. τής ιστορίας ταΰτης.»1. Έγράφη παρ’ ανωνύμου, έν Κωνσταν- 

1 Χάμμερ, Ιστορία, σελ. λζ'. "Οπως καί ό ίδιος Χάμμερ έν σημειώσει 2 

τής αυτής ως άνω σελίδος αναφέρει, εύρίσκεται καί εις τήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην 

Παρισίων χειρόγραφον, όπερ αναγράφεται ώς «Ιστορία τοΰ Άσίκ Πασά», πλήν 

δμως είναι ανάξιον λόγου απάνθισμα όθωμανικής ιστορίας, ούδεμίαν έχον σχέσιν 

μέ τό Χρονικόν, 
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τινουπόλει τφ 1089, καί Υναφέρεται είς τήν εν σε/αδ. 489 του 8<™ τεύ¬ 

χους τοϋ έτους 1911 τού γηλ/Λκοϋ περιοδικού συγγράμματος «Μουσουλ¬ 

μανικός Κόσμος», δημοσιευομένην βιογραφίαν τού ιστορικού. 

Τό γεγονός τέλος 8τι 6 σοφός τής οθωμανικής αυτοκρατορίας Ιστο¬ 

ρικός Χ,ίιιαερ δεν όμιλε! περί τού άλλου, τού τετάρτου χειρογράφου της 

Εθνική; Βιβλιοθήκης τής Βιέννης (κατάλογος χειρογράφων, αριθμ. 982), 

Υποδεικνύει δτι τό χειρόγραφον τούτο ή έν λόγιρ βιβλιοθήκη επρομηθευ- 

θη μετά τό έτος 1828, δεδομένου δτι ή Ιστορία του Χαμμερ εςεδοθη το 

ποώτον έν Πεστχι τφ 1827. , , - .. 
' Εις τήν αρχήν καί το τέλος έκαστου κεφαλαίου, ο συγγραφευς «αρα- 

θέτει άνα δΰο τετράστιχα έν εΐδει περιλήψεως και εϊς γλώσσαν απλού- 

στάτην τουρκικήν. , , τ 
Έν Τ1Ϊ κατωτέρω μεταφράσει παραλείπω τους στίχους αυτους, ως 

και κεφάλαιά τινα άναφερόμενα εις γεγονότα ούδεμίαν εχοντα ιστορι¬ 

κήν σημασίαν. Βεβαίως δ μελετητής δεν θά εύρη εις το μεταφραζόμενη 

τμήμα τού «Χρονικού» ίστορικάς πληροφορίας Ιδιαζουσης σημασίας, οι^ 

τε καί άγνωστα γεγονότα, τούτο δμως δεν σημαίνει οτι είναι και περιττή 

ή μετάφρασίς του, δεδομένου μάλιστα, δτι, μετά την « Ιστορίαν» του 

Κριτοβοόλου, τήν «Ιστορίαν, τού Τουρσοϋν βεη1 και το «Χρονικόν τη, 

·4λώσεως» τού Τατζή Τζαφέρ Τσελεμ,πή8, είναι η μονή αυθεντική^ διη 

γησις τής ζωής καί τού έργου τού Μωάμεθ Β', τοϋ νεαρού πορθητου της 

Βασιλευοΰσης. 

«ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΣΜΑΝ» 

Βιβλίον Η'. 

Βασιλεία Μεχμίτ Β'., τοϋ Ποβ^ητον 3. 

Κεφάλαιον.—Έν ατιτφ έκθετο, τίνι τρόπιο ό σουλτάνος Μεχμέτ, 

υιός τού προηγουμένου σουλτάνου Μουράτ, άνεκηρυχθη βασιλεύς εν Α- 

δριανουπόλει, πότε μετέβη είς Άδριανοόπολιν, και που διεμενεν. 

Ημέραν τινά, έν έτει Ιγείρας 855 (: 1451), ενΦ ο σουλτάνος Μου- 

ι Τουρσοϋν Β έ η. δεφτερδάρη τον Μεχμέτ Β' : *Τ««ί» εβονλ Φετχ 
σουλτάν Μεχμέτ Χάν,. Έκδ. Ίστορ. Έπιτρ. Τουρχ. Κοιν,.πόλις 1913. 

“χειρόγραφον βιβλιοθήκης ΧαΜς V Έϊεδόβη καρά τής Ίστορ. επιτροπής 

Τ% ΤΓΧ°:^0?φον1ΒΒιβλιοθ. Άνακτ. Τόπ-Καπού, οβλ. 247-818. Έκδοοις Ύ- 

πουργείου Παιδείας, Κων/πολις 1915, σελ. 139-218, 
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ράτ, έπιστρέφιον έκ τοΰ άνά τήν πόλιν1 περιπάτου του, διήρχετο τήν 
παρά τήν Νήσον 5 γέφυραν, συνήντησε δερβίσην τινά, δστις τφ είπε: 

«Πατισάχ! Έλάχισται αί ήμέραι σου. Μεταμελήθητι 1». Στραφείς τότε ό 
ήγεμών προς τον Γιουρκέδζ πασάν 3 τφ είπε κατά λέξιν : «’Έαο μάρτυς' 

μετανοώ διά τά αμαρτήματα μου!» καί καλέσας τον Ίσχάκ πασάν4, τον 
ήρώτησεν εάν έγνώριζε τον δερβίσην. Εκείνος επροθυμοποιήθη νά τον 
πληροφόρηση δτι ήτο εκ των δοκίμων δερβισών τοϋ έν Προΰση τάγμα¬ 

τος τοΰ Έμίρ Σουλτάν0. Κατηφής καί περίφροντις, έπέστρεψεν είς τά 
ανάκτορα, δπου ήαΤίάνθη σκοτοδίνην καί, καλέσας τον Χαλήλ6, ανέθεσεν 
είς αυτόν τήν επιτροπείαν τοΰ θρόνου καί άνέδειξεν ώς διάδοχόν του 
τον υιόν του Μεχμέτ. Ιϊαραμείνας δέ κλινήρης επί τριήμερον, έξέπνευσε 
τήν τετάρτην ημέραν, άγιον τό τεσσαρακοστόν ένατον έτος τής ηλικίας 
του 7. Είδοποιήθη τότε ό υιός του Μεχμέτ, δστις έ'φθασε τήν δεκάτην 

1 Εννοεί τήν Άδριανούπολιν. 

2 Πρόκειται περί τής νησΐδος Γκιαοΰρ Άδά, του "Εβρου ποταμού. 

3 Ευνοούμενος τοΰ Μουράτ, διοικητής έν Μικρά Άρμενά/.. ’Έτυχε τού προ¬ 

νομίου νά έκδίδη ίδιον νόμισμα, τό «Γιουρκέδζ Κεσεσή*. (Μ μ ν ο ο υ ρ ή Ζ α ν¬ 

τε Μουσταφά πασά. «Νεταγίτζ-υίίλ-βουκουάτ», έκδοσίς β', Κωνσταντι- 

νούπολις 1911, σελ. 34). 

1 Οΰτος ήτο "Ελλην τό γένος βεζύρης τής Τουρκίας, επί Μεχμέτ Β' και Βα- 

γιαζήτ Β'. Διατελέσας κατ’ άρχάς διοικητής διαφόρων επαρχιών, προήχθη τφ 1470 

είς βεζύρην. καί ώς τοιοϋτος κατέστειλε τήν έν Ανατολή έπανάστασιν τοϋ Καρα- 

μάνογλου καί άλλων. ’Επαύθη τφ 1472 κατά τήν έπανάστασιν τοΰ Ουζούν Χασάν 

καί τφ 1482 έκλήθη έκ νέου είς τό πρωθυπουργικόν αξίωμα. Παραιτηθείς μετά 

διετίαν, άπεστάλη βαλής είς Θεσσαλονίκην ένθα καί άπέθανε τφ 1485. 

δ Διάσημος μουσουλμάνος θεολόγος, γεννηθείς έν Βουχάρφ, όπόθεν μετηνά- 

στευσεν είς Κων/πολιν. Έκεϊ έφείλκυσε τήν προσοχήν τοϋ σουλτάνου Βαγιαζήτ 

Α', δστις ένυμφεύθη τήν θυγατέγα του. ’Εδίδαξεν έν Προυση, δπου καί άπέθανε 

τω 1430. 

6 Πρόκειται περί τοΰ Τζάνταρλη Χαλήλ πασά, βεζύρου του Μουράτ Β'(1492) 

καί μετέπειτα τοΰ Μωάμεθ Β'. Λέγεται δτι προέβαλεν αντιρρήσεις είς τήν επιθυ¬ 

μίαν τοΰ πορθητου νά καταλάβη τήν Κοιν/πολιν και ώς έκ τούτου όργισθείς ό 

σουλτάνος τον άπεκεφάλισε τφ 1453. ("Ιδε : X ά μ με ρ, τόμ. Β',σελ. 182). 

7 Ό θάνατός του έπήλθε τήν 3 Φεβρ. 1451. Σχετικώς, τόσον οί ήμέτερο^ 

Νεο καισαρείας Αμβρόσιος (Ιστορία τοΰ Τουρκικού Κράτους, Κων/ 

πόλις 1911, σελ. 107) καί Ά β ρ. Β α π ο ρ ί δ η ς (Επίτομος Βιογραφική Ιστο¬ 

ρία των Σουλτάνων τής Ό Ρωμανικής Αυτοκρατορίας, Κων/πολις 1887. έ'κδ. βζ 

τεΰχος Α', σελ. 71), δσον καί οί ξένοι Σλουμπερζέ ("Αλωσις Κων/πόλεως, 

έ'κδ. γαλλική, Παρίσιοι 1926. σελ. 3), X ά μ μ ε ρ (Ιστορία Όθωμ. Αυτοκρατορίας, 

Μετάφρ. Κροκιδά, Άθήνησι 1870, τόμ. Β'., σελ. 163—164), άναγράφουσιν δτι «... 

ένφ συνεποσίαζε μετά φίλων, άπέθανε ν υπό αποπληξίας». Τήν πληροφορίαν έν 

τουτοις αυτήν διαψευδουσι τά γραφόμενα τοΰ Άσίκ Πασά Ζαντέ, ώς καί τοΰ Μαν- 

σουρή Ζαντέ Μουσταφά πασά (Νεταγίτζ-οΰλ-βουκουάτ, έκδ. Β'., σελ. 40). κατά τά 

όποια, ό Μουράτ, ασθενήσας αίφνιδίως, παρέμεινε κλινήρης επί τριήμερον. 
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ΐοίττην ήμέςαγ1, ένφ, καθ’ δλον αύτό τό διάστημα, οί διαφοθβι πασαδες 
εφρόντιζον νά κρατώσι μυστικόν τον θάνατον τού μονιίρχου και πβος 
τούτο δέν έπέτρεπον νά τόν πλησιάση ούδείς, συνεσκέπτοντο διαρκώς 
και συνεκάλουν τό διβάνιον, διένεμον τιμάρια εϊς τούς Ισχυρούς και τους 
προύχοντας καί «σερμπέτια»3 εις τόν λαόν, έκάλουν ιατρούς καί διάσημους 

ίμάμας. , , ε ο / 
Μετά παρέλευσιν δέκα τριών ημερών ακριβώς, άφιχθη ο νιος τον 

σουλτάνος Μεχμέτ καί έν Άδριανουπόλει, άνακηρυχθείς σουλτάνος, εκα- 

θησεν έπί τοϋ ενδόξου θρόνου, τότε δέ μόνον ό λαός επληροφορηθη τον 
θάνατον τού βασιλέως. Μετά τόν ενθρονισμόν του, άπέστειλε τον νε¬ 

κρόν τού πατρός του εις Προύσαν, διατάξας τφ Ίσχάκ πασά να συνο- 

δεόση καί νά θάψη αυτόν μεγαλοπρεπώς, οπερ καί έγενετο. Τον μικρόν 
αδελφόν του, τόν "γεννηθέντα έκ τής κόρης των Ίσφεντιάρ 8, θεωρησας 
περιττόν, άπέστειλε πλησίον τού πατρός της, ως Ιπίσης άπέπεμψε και 
τάς μητρυιάς αύτοϋ 1 Τούς πενθοΰντας δέ διά τόν θάνατον του πατρος 
του άπεμάκρυνεν έκ τής πόλεως, ένφ ταυτοχρόνως ο ίδιος άνελαμβανεν, 

έν μεγαλοπρεπέστατη τελετή, την διοίκησιν καί αρχήν τής^ οθαψανικης 
αυτοκρατορίας. Μετ’ ού πολύ όμως διεδόθη εΐδησις, καθ ην ο Καραμα 
νογλου ’Χμπραήμ Βέης, άπέστειλεν ένα τών υιών του είς Κιουταχοαν (: 

Κοτόαιον) παρά τφ ήγεμόνι Κερμιάν, άλλον είς την χώραν του Αιδιν_ , 

τρίτον είς τήν χώραν τών Μέντεσε, ΐνα έξεγείρωσι τούς απογόνους των 
ηγεμόνων αυτών είς έπανάστασιν, ένφ 6 ίδιος διηυθόνθη πρός την πο- 

λιν Άλαϊέ 5. “Αμα τή πληροφορίφ ταΰτη, ό Μεχμέτ άνέδειξε τον ,Ισχακ 
πασάν τοπάρχην ( : Βεϊλέρ Βέην) Ανατολής καί έξήλθε μετ’ αυτου προς 
συνάντησιν τού Ίμπραήμ Βέη. Άφιχθείς μετά του στρατού του εις Πρού¬ 

σαν, διέλυσε τούς νόθους υιούς τού Καραμάνογλου. Έκεΐθεν διηυθυν- 

1 Εύρίσκετο έν Μαγνησία. 

2 Γλυκά ποτά. , , , 
3 οικογένεια Τούρκων δυναστών, άναφανεΐσα έν Παφλαγονια και εις τα πα¬ 

ράλια τοϋ Πόντου κατά τάς άρχάς τής έ,ιφανίσεως τών Όσμανιδών, ιδρυσασα δε 

κράτος Ισχυρόν είς τά μέρη εκείνα, μέ πρωτεύουσαν την Ιίασταμονην, επονομα- 

σθεΐσαν τότε Ρούμ-Μπαγντάτ (=*£λληνική Βαγδατη). , _ 
4 Ό Μωάμεθ· είχε μητέρα εύτελή, έκ δούλων προερχομενην. Εκ των μητρυιωτ 

αύτοΰ, τήν έκ τού Ίσφενδιάρ έζέδοτο δούλος τήν δέ σερβίδα Μαρω, θυγατέρα του 

Μπράνκοβιτς, άπέστειλεν εις τόν πατέρα αυτής. , , . 
ό Άϊδίν Ίλή : Χώρα τοϋ Άϊδίν, έχουσα κατ αρχας ως πρωτεύουσας την 

" Εφεσον.—Ή πόλις Άΐδίνιον ( : αρχαία πόλις τών 'Γράλλεων) εδοθη ως τιμαριον 

.εις τόν έμίρην Άϊδίν. 
6 Πόλις τοϋ Τκονίου, τό άρχαιον Κορακισιον, 
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θη είς ’Άκ-Χισάρ 1, τό όποιον καί κατέλαβε. "Ότε δέ άφιχθη εις Ίκόνιον, 

συνήντησε τόν προρρηθέντα Ίμπραήμ Βέην, δστις κλαίων παρεκάλει τόν 
τροπαιοϋχον σουλτάνου νά τόν συγχώρηση καί δστις παραλλήλους άπέ- 

στειλε καί πλούσια δώρα καί χρήματα άφθονα είς τους βεζΰρας, ζητών 
τήν μεσολάβησίν των. Σαγηνευθέντες δέ ουτοι έκ τών φλωρίων 2, συνε- 

βουλευον τόν Μεχμέτ λέγοντες : «Οί πρόγονοί σου πολύ προ σοΰ ήλθαν 
εϊς τό βιλαγιέτιον αυτό καί τό έκυρίευσαν, λυπηθέντες δμως αργότερου 
τό έπέστρεψαν είς τόν ηγεμόνα του. Εναπόκειται είς σέ, κραταιότατε 
πατισάχ, νά άποδεχθής τήν προσφοράν του Καραμάνογλου, δστις σοί δί¬ 

δει τήν θυγατέρα αύτοϋ καί υπόσχεται νά καταβάλλη ετήσιον φόρον 
καί οτιδήποτε άλλο έπιθυμήσης, καί νά τώ έπιστρέψης τήν χώραν του!». 

Ό βασιλεύς, πεισθείς είς τούς λόγους τών πασάδίυν, παρέδωσεν έκ νέου 
τήν πόλιν είς τόν Καραμάνογλου καί έπέστρεψεν είς τήν χοόραν του 3. 

Κεφάλαιον.—Έν αύτφ έκθετο) τάς πράξεις τοϋ βασιλέως, έπιστρέ- 

ψαντος εις τήν χώραν του. 

Έκφράσας τήν έπιθυμίαν νά έλθη διά Καλλιπόλεως είς τήν Ρούμε- 

λην, έκάλεσεν είς σύσκεψιν τούς πασάδες καί βεζύρας. Ουτοι δέ τόν 
έπληροφόρησαν, οτι είς τήν Καλλίπολιν εΐχον καταπλεύσει πλοία ελλη¬ 

νικά. Τότε ό βασιλεύς διηυθύνθη αμέσως είς Βιθύνιον, έκεΐθεν μετέβη 
εϊς τό παρά τά στενά τής Κωνσταντινουπόλεως Άκτσέ-Χισάρ 4 καί διε- 

περαιοόθη, όπως καί ό πατήρ αύτοϋ, είς τήν χώραν τών Ελλήνων δ. 
Στρατοπεδεύσας προ τοϋ Άκτσέ-Χισάρ, έκάλεσε τόν Χαλήλ πασάν, πρός 
τόν όποιον άνεκοίνωσε τήν έπιθυμίαν του νά κατασκευάση απέναντι 
ακριβώς τοϋ ύπάρχοντος φρουρίου καί έτερον. Πράγματι δέ, έντός ελά¬ 

χιστου χρονικού διαστήματος, άνηγέρθη μεγαλοπρεπές φρούριον, έναντι 
ακριβώς τοϋ παλαιού, καί έπί τής εύριυπαΐκής τοϋ Βοσπόρου ακτής6. 

1 Είναι τό Φιλομήλιον τών αρχαίων. Ή μεταγενέστερα Αντιόχεια. 

3 Είς τό κείμενον υπάρχει ή λέξις «φλωρί». τήν οποίαν ό εκδότης μετέτρε- 

ψεν είς «φλορίν». 

3 Ακολουθούν δύο τετράστιχα, περίληψις τών προηγουμένουν, άτινα παρα¬ 

λείπω. 
Α Άκτσέ-Χισάρ ονομάζουν οί Τούρκοι τήν Κρόϊαν τής Αλβανίας. Κατά πά¬ 

σαν πιθανότητα, ένταϋθα πρόκειται περί, τοϋ Γκιουζελτζέ (Άνατόλ)-Χισάρ, τό 

όποιον άνήγειρεν ό Βαγιαζήτ παρά τήν ασιατικήν όχθην τοϋ Βοσπόρου, καί διά 

τοϋ οποίου διαπεραιωθείς ό Μουράτ είς Εύροόπην κατεσκήνωσεν εγγύς τής Βάρ- 

νης (1444). 

5 Είς τό κείμενον άναφέρεται ώς Ρούμ-Ίλή, ήτοι Χο'ιρα τών Ρούμ ( : Έλ- 

λήνοον). 

6 Τό άποκληθέν κατ’ άρχάς Μπογάζ-Κεσέν καί ήδη Ρούμελη-Χισάρ. Ενδια¬ 

φέρουσας πληροφορίας περί τής άνεγέρσεοίς του δίδει ό Δούκας (Ιστορία, 

σελ, 243, έκδ. Βόννης). 
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Τότε ο βασιλεύς άπέστειλεν εις Κωνσταντινούπολη- τον ’Άκ-Τσαϊρλή 
όγλού Μεχμέτ Βέην, διατάξας αυτόν νά παραβίαση τάς πυλας της. Ό 
Μεχμέτ Βέης δέ ουτος, άφιχθείς προ τής πόλεως, συνέλαβεν αρκετούς 
πολίτας, ένφ οι οίνδρες του εκλεπτον τα ζφα των πέριξ χωρικών. “Έντρο¬ 

μοι οι χωρικοί, άπετάθησαν εις τον αύτοκράτορά των, λέγοντες: «Οι 
Τούρκοι κλέπτουσι την περιουσίαν μας, καταστρέφουσι τάς κατοικίας 
μας!». Καί 6 αύτοκράτωρ άπήντησεν ούτοο : «Ή γειτνίασίς μας μετ’ αυ¬ 

τού δμοιάζει μέ την γειτονίαν ίέρακος καί κόρακος ! Μοναδικόν μέσον 
προς σωτηρίαν μας από τάς δρμάς τού Τούρκου, είναι ο φίλος μας Χα¬ 

λήλ πασάς. Καλόν θά ήτο νά τφ άποστείλωμεν ιχθύς !». Πληροδσαντες δέ 
τάς κοιλίας των ιχθύων διά φλωρίων, άπέστειλαν αυτούς εις τον προρρη- 

θέντα πασάν Χ. Εί,ς δμο^ς έκ των υπουργών τού αύτοκράτορος, ονομαζό¬ 

μενος «Κουρλούκα» ( : Κύρ-Λουκάς ;) 2, ούδεμίαν εμπιστοσύνην έχων 
τφ Χαλήλ πασά, έδήλωσεν : «Άλλοίμονον!.. Ό Χαλήλ θά δεχθή μέν τούς 
ιχθύς, μή έχων όμως κάμμίαν ίσχύν, ουδόλως θά συνδράμη ημάς. Όφεί- 

λομεν νά προετοιμαζώμεθα διά την μάχην !». ΙΙλήν όμως, ό Χαληλ έλα¬ 

βε τούς ιχθύς, έ'φαγεν αυτούς καί άπέκρυψε τάς κοιλίας των (: τό πε- 

ριεχόμενόν των) εις τό θησαυροφυλάκιον αυτού καί, Γνα ικανοποίηση 
τάς επιθυμίας των απιστούν, παρουσιασθείς ενώπιον τού σουλτάνου άνέ- 

φερε σχετικώς, κατορθώσας νά πείση αυτόν νά άναβάλη την κατά τής 
Κωνσταντινουπόλεως έφοδόν του. Πράγματι ο βασιλεύς, είπων: « Ας 
άναμείνωμεν τό θέρος ! Καί άς πράξωμεν τότε κατά τούς ορισμούς τού 
Αλλάχ !», άνεχώρησε δι’ Άδριανουπολιν, παραγγείλας τφ φρουράρχφ νά 

φροντίζη διά την δχύρωσιν τού φρουρίου. 
Μόλις συνεπληρώθησαν αί ελλείψεις καί δ εφοδιασμός καί ήλθε τό 

θέρος, ό σουλτάνος Μεχμέτ έδήλωσεν ότι θά παραθερίση 3 εις Κωνσταν¬ 

τινούπολή. Ούτως έβάδισε κατά τής πόλεως τών Ρωμαίων, την οποίαν 
έπολιόρκησεν από ξηράς καί θαλάσσης. Παρέταξεν εις τον Βοσπορον τε¬ 

τρακόσια πλοία, άλλα δέ έβδομήκοντα, διελθόντα προ τού φρουρίου, 

έσχημάτισαν γέφυραν 4 επί τής θαλάσσης, διήλθον εις την αντίπεραν 

ι ’Ίδε σχετικά έν Μ ό ρ τ μ α ν, «ϋίε ΒεΙ&£6Πΐη£ ιιηά Εγο56πιη£ ΟοηδΙ&ηΙϊ- 

ηορείδ άιίΓΟίι άίε ΤΰΛοη ίιη 1458, ηαςίι άετ Οή^ΐη&1 ψσεΐΐβπ δεαΓδεθεά», 

Στουτγάρδη, 1858, σελ. 37—39. 

3 0ά πρόκειται ασφαλώς περί τοϋ Νοταρά. Ενδιαφέρουσας πληροφορίας ευ- 

ρίσκομεν έν: Φραγκίσκου Β ί κ κ ι ο, Ανέκδοτος Κώδιξ Ελληνικός, περί 

τής Ιστορίας τών Τούρκων Σουλτάνων. Βιβλιοθήκη Βατικανού, κώδιξ III, έν 

περιοδ. «Έπιθεοόρησις», Ρώμη, έτος Β”, άοιθμ. 7, Ιούλιος 1939, σελ. 24ο καί 

άριθμ. 8, Αύγουστος 1939, σελ. 272 κ. έξ. 
3 Είς τό κείμενον υπάρχει τό ρήμα «γιαίλαμακ» εκ τοϋ *γιαί* : θέρος. 

4. Ένφ όλοι σχεδόν οί Τούρκοι ιστορικοί τής άλώσεως, άναφέροντες τά τή^ 
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όχθην καί έπολέμησαν επί πεντήκοντα ημερονύκτια. Τότε δ φιλελεύ¬ 

θερος ημών βασιλεύς ύπεσχέθη εις τούς πολεμιστάς του λεηλασίαν, 

καί ούτω, την πεντηκοστήν πρώτην ημέραν, ήτις συνέπιπτε νά είναι 
Πέμπτη1, κατελήφθη τό φρούριον καί έκυριεύθη ή περίλαμπρος Κων¬ 

σταντινούπολή. Έγένετο άφθονος λεηλασία καί ίκανοποιητικωτάτη λα¬ 

φυραγωγία έκ μέρους τών πολεμιστών, οϊτινες ΰπερέβαινον τάς διακο- 

σίας χιλιάδας. Εύρέθη έν τή πόλει άφθονος χρυσός, αρκετός άργυρος καί 
πλούτος πολυτίμων λίθων, κοσμημάτων καί άλλων πολυτίμων αντικειμέ¬ 

νων. Τ;Ιχμαλωτίσθησαν οί κάτοικοι τής πόλεως καί έφονεύθη ό αύτοκρά¬ 

τωρ αυτής μετά τών υπουργών καί τών άλλων άρχόντουν του. Την Τε¬ 

τάρτην, συνελήφθησαν ο Χαλήλ πασάς, οί υιοί του καί αυτοί προσέτι οί 
«κετχουντάδες» 3 αυτού καί έφυλακίσθησαν. Είναι μακρά ή ιστορία αυ¬ 

τού, άφθονα τά όσα έπραξε καί τά όποια εϊδον καί γνωρίζω καί, ώς έκ 
τούτου, ομολογώ ότι δικαίως ύπέφερεν ό Χαλήλ πασάς τάς τυραννίας 
ταύτας. Την πρώτην μετά τήν άλωσιν Παρασκευήν, δ σουλτάνος μετέβη 
είς τήν 'Αγίαν Σοφίαν, ένθα τό πρώτον άνεγνώσθηοαν αί εύχαί τής ήμε- 

τέρας θρησκείας υπό τού σεϊχουλισλάμη Άζίζ έφέντη,? ένφ καλλίφωνοι 
«χατήπ» ( : ιεροκήρυκες) τό πρώτον εντός τής εκκλησίας αυτής έμνημό- 

νευσαν τον τροπαιούχον σουλτανον Μεχμετ Χαν, άποκαλέσαντες αυτόν 
Φατήχ ( : Πορθητήν). Ή άλίοσις δέ αύτη έγένετο διά χει.ρός τού σουλ¬ 

τάνου Μεχμέτ Χάν, έν έτει έγείρας 857 ( : 1455). 

Κεφάλαιον.—Τά τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, τής κατα¬ 

στροφής καί έρημώσεως αυτής καί τής έκ νέου άνοικοδομήσεώς της. 

Ό πατισάχ, αμέσως μετά τήν άλωσιν τής πόλεως, διώρισε τον έκ 
τών δούλων του Σουλεϊμάν Βέη 3 άρχιαστυνόμον 4 αυτής καί, άποστεί- 

λας εις τά διάφορα βιλαγιέτια επιτρόπους του, προσεκάλεσε τούς βουλο- 

διαπεραιωσεως των πλοίων τυϋ πορθητοΰ είς Κεράτιον, χρησιμοποιοϋσι τήν λεξιν 

«κιζάκ» ( . δίολκος), ό Ασίκ Πασά Ζαντέ, όμιλεΐ περί γέφυρας ( : κιοπροΰ). 

1 Έν άντιθέσει προς τούς άλλους ιστορικούς τής άλώσεως, ό Άσίκ Πασά 

Ζαντέ λέγει ότι ή άλωσις έγένετο ημέραν Πέμπτην. ΙΙλήν όμως, τά κατωτέρω μάς 

πείθουν ότι πρόκειται μάλλον περί Τρίτης, ώς άλλως τε είναι καί το ορθόν. 

2 Τιμητικός τίτλος τής τουρκικής αυτοκρατορίας. Είναι συνώνυμος τοϋ Κε¬ 

χαγιά, ΰστις φροντίζει και θεωρεί τάς διαφόρους υποθέσεις τοΰ προϊσταμένου του. 

3 Τον Σουλεϊμάν αναφέρει καί ό Κρι τ ό β ο υ λ ο ς. (Έκδοσις Ιστορικής 

Επιτροπής τής Τουρκίας. ’ Επιμέλεια Καρολίδου, Κωνσταντινούπολή 1912, σελ. 90.) 

* Τήν λέξιν «σούμπαση». μετέφρασα είς άρχιαστυνόμον. Βλέπε σχετικά είς 

Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ., τόμ. ΚΒ', σελ. 154γ. ώς καί Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Ηλι¬ 

ουπόλεως I ε ν ν α δ ί ο υ, «Φωτίειον Βιβλιοθήκην», Κωνσταντινούπολή 
1933, Μέρος Α', σελ. 50, σημ. 96. 
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μένους έκ των χωρικών και αστών να μεταναστεύσουν εις Κωνσταντι¬ 

νούπολη-, ένθα θά τοΐς έδίδοντο οίκίκι, κήποι, άμπελοι και άλλα κτή¬ 

ματα. Πράγματι δέ, όσοι άφίχθησαν, έλαβον άφθονα κτήματα, οικόπεδα 
εϊτε οικίας και ούτω ή κυριευθεΐσα καί ερημωθεισα πόλις έπανήλθεν εκ 
νέου εις την προτέραν αυτής εύκλειαν. Αργότερον, διά νέας διαταγής τοΰ 
σουλτάνου, οΐ ίεροδίκαι καί άρχιαστυνόμοι των διαφόρου επαρχιών άπέ- 

στειλαν εις Κωνσταντινούπολη1, νέους κατοίκους, πλουσίους καί πτωχούς, 

εις τούς οποίους έδόθησαν οίκίαι Επειδή όμως διά τάς δοθείσας αύτάς 
οικίας έζητήθη ένοίκιον, οί νεοαφιχθέντες παρεπονούντο λέγοντες: «Μάς 
εξυβρίσατε έκ των χωρίων μας, διά νά πληρώνωμεν ένοίκιον εις τας οικίας 
αύτάς των απίστων ;» καί τινες μάλιστα ες αυτών, λαβοντες τάς γυναίκα* 

καί τά τέκνα των, Ιπέστρεψαν· εις τά ίδια. Προ τής καταστασεως αυτής, 

βεζΰρης τις, συνετός καί φρόνιμος, ονομαζόμενος Κολλά—Σαχίν, είπε τφ 
σουλτάνο): «Γαληνότατε Πατισάχ μου! ΟΙ πρόγονοί, σου κατέλαβον τό- 

σας χοόρας καί πόλεις, καί εις ούδεμίαν έπέβαλον ένοίκιον διά τάς οικίας 
των άπιστων. Φρονώ ότι τό αυτό αρμόζει καί τώ σουλτάνψ μου!». Καί 
ό βασιλεύς αποδεχθείς τάς συμβουλάς τού προρρηθέντος βεζΰρου, εξέδωκε 
νέαν διαταγήν, διά τής οποίας έλεγεν: «"Οσοι έλαβον οικίας, θά κατέ- 

χωσιν αύτάς άνευ ενοικίου» καί διένειμε τοίς μουσουλμάνοι; έπιστολάς, 
διά των οποίων τοΐς εχαρίζοντο αί δοθεΐσαι οικίαι καί ούτως ηρχισεν έκ 
νέου εύδαιμονοΰσα ή πόλις. ’ Ηρχισαν να οικοδομούν «μεστζίτια» ( : εύκτη- 

ρίους οίκους) καί, ολίγον κατ’ ολίγον, ή όψις τής πόλεως ελάμβανε την πα- 

λαιάν αυτής εύκλειαν. "Ετερος τότε βεζΰρης, υίός απίστου τίνος ^ καί πα¬ 

λαιός φίλος των απιστούν ηγεμόνων τής Κωνσταντινουπόλεως, εισαχθείς 
τώ σουλτάνο;, απέκτησε την φιλίαν καί εμπιστοσύνην αύτοϋ καί άνήλθεν 
εις τό βεζυρικόν αξίωμα. Ημέραν τινά, άπιστοί τινες τής πόλεως, παρου. 

σιασθέντες ενώπιον του, τφ είπον: «Τί λέγεις λοιπον; Οί Τούρκοι άνοικο- 

δομοΰσι τήν πόλιν αυτήν, σύ δέ αδιαφορείς δι όλα αύτά. Κατέλαβον την 
χώραν των προγόνου σου καί χώραν μας καί κατεχουσιν αυτήν προ των 
όμμάτων μας. Όφείλεις λοιπόν, ώ έμπιστε τού σουλτάνου βεζύρη, νά πα- 

ρεμποδίσης τον λαόν από τήν άνοικοδόμησιν ταύτην, ώστε ή πόλις νά 
παραμείνη, ώς καί πρότερον, εις τάς χεΐρας ημών!». Ούτος δε άπήντησε ; 

«Σάς υπόσχομαι νά πείσω τον σουλτάνον νά έπιβάλη έκ νέου ένοίκιον 

διά τάς οικίας, ώστε οί νέοι μέτοικοι, δυσαρεστούμενοι, νά εγκαταλίπωσι 
τήν πόλιν έρημον καί ούτω νά έπανέλθη εις ημάς καί τον λαόν μας!». 

Πράγματι δέ, ευρών ευκαιρίαν εΐσηγήθη τφ σουλτάνο; τήν έκ νέου είσ- 

πραξιν ενοικίου έκ των μετοίκων καί προς τούτο υπέδειξε την ανάγκην 
γενικής καταγραφής τών οικιών τής πόλεως. Άνετέθη τότε είς τινα των 
απίστων ρωμηών, μετά τίνος κοινού, ανήθικου μουσουλμάνου, ή κατα¬ 
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γραφή αύτη. Τή πονηριά δέ τού απίστου, ό αδαής μουσουλμάνος κατέγρα- 

ψεν ό,τι εκείνος τφ ύπεδείκνυε \ 

Έρώτησις: Ποιος ήτο ό προαναφερθείς βεζΰρης; 

Απαντησις: Είναι ο Ρούμ Μεχμέτ πασάς2, όστις αργότερον συλλη- 

φθείς άπηγχονίσθη δικαίως. 

’Ερωτησις: ΙΙοΐα τά έργα τού ενδόξου σουλτάνου Μεχμέτ Χάν εν 
Κωνσταντινουπόλει.; 

Απαντησις: Οκτώ μεδρεσεδες, είς το κέντρον τών οποίων εύρίσκε- 

ται έξοχον τεμενος. Εναντι τού τεμένους αύτού εν νοσοκομεΐον3 καί άλ¬ 

λο ιμαρετιον (. συσσιτιον, πτωχοτροφεΐον). Παράπλευρο); τών άνω με- 

δρεσέδων, άνήγειρεν ωσαύτως άλλους δκτώ μικρούς μεδρεσέδες διά τούς 
δοκίμους ιερωμένους. Εκτος δε αυτών όλων, άνήγειρεν επί τού τάφου τού 
Έγιούπ Ένσαρή4 έν ιμαρετιον, ένα μεδρεσέν καί έν περίλαμπρον τέμε¬ 

νος, τού οποίου ό τρούλλος είναι μεγαλοπρεπής5. 

Γ" Κεφάλαιον.—Έκθετο) έν αύτφ πώς καί διατί έκυριεΰθη ή Αίνος. 

Ημέραν τινά, ό ιεροδίκης Βερροίας, παρουσιασθείς τφ σουλτάνφ, εξέ¬ 

θεσε τα της καταστασεοκ τής επαρχίας του καί τά ρ,σα ύπέφερον οί 
κάτοικοί της έκ τής αύθαιρεσίας τών κατοίκων τής Αίνου. Αφού ήσπά- 

σθη την χεΐρα τοΰ πατισάχ, τω είπε: «Μεγαλειότατε, ή κατάστασις τών 
επαρχιών τής Βερροίας και τών Ύψάλων είναι άθλια καί αξιοδάκρυτος. 

Οί άπιστοι κάτοικοι τής Αίνου, καταπονοϋσι τούς ήμετέρους μουσουλμά¬ 

νους, φυγαδεΰοντες τούς σκλάβους αυτών καί περιθάλποντες αυτούς έν τή 
πόλει των. Οί ήμέτεροι εισέρχονται είς Αίνον προς άναζήτησιν τών δοΰ- 

1 Είς τό άραβιστί γεγραμμένον σύγγραμμα τοΰ Κιατίπ Τσελεμπη, 

«Φεζλεκέ» καί έν σελίδι 208, υπάρχει σημείωσις τουρκιστί. λέγουσα ότι ή κατα¬ 

γραφή αύτη τών οικιών τής Κων/πόλεως άνειέθη είς τον μετέπειτα δεφτερδάρη 

τοΰ πορθητοΰ, ιστορικόν Τουρσηά ( : Τουρσούν) Βέη καί τον θειον του, έπαρχον 
Βιθυνίας, Χαϊντάρ Άλή Βέην. 

3 Έλλην αρνησίθρησκος, άνελθών επί Μωάμεθ Β' είς τό βεζυρικόν αξίωμα 

τφ 1457 παυθέντος τοΰ Μαχμούτ πασά, ένεκα τής κατά τοΰ ήγεμόνος Καραμανίας 

αποτυχίας του. Νικηθείς όμως καί ό ίδιος μετά δέκα τρία έτη, έπαύθη καί απί¬ 

θανε τό αυτό έτος. 

δ Είς τό κείμενον υπάρχει η λέξις «μπιμυρχανέ», ήτις σημαίνει φρενοκομειον, 

αλλά παλαιότερον διά τής λέξεως ταΰτης έχαρακτηρίζοντο όλα γενικώς τά νοσο¬ 
κομεία. 

4 Πρόκειται περί τοΰ γνωστού σήμερον Έγιούπ Τζάμι σή, τεμένους. Έκτίσθη 

τφ 1458 υπό Μωάμεθ Β', αλλά κατεστράψη υπό σεισμού τφ 1766 καί άνοικοδομήθη 

κατά τον X α λ ή λ Έ τ χ έ μ («Τζαμιλεριμίζ», Κων/πολις 1982, σελ. 29) τφ 1819 

υπό Μαχμούτ τοΰ Β', Είς τό τέμενος αύτό, έζώνοντο οί σουλτάνοι, άμα τή άναρ- 

ρήσει των είς τον θρόνον, τό ξίφος τών Όσμανιδών. 

5 Ακολουθούν τέσσαρα τετράστιχα, τά όποια παραλείπω. 
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λον των καί, έάν μέν είναι εύποροι. πς.οοψέροντες χθηματβ ΊΙ τρόφιμα, 

έπανα/τακΗ τοές δούλους αυιών, έάν όμως είναι πένητες, υβρίζονται, δέ- 

ρονται, πυλλάκις δε καί παραμένουσιν εκεί ώςδούλοι και αυτοί. Αλλωστε, 

ή πόλις αυτή τής Αίνου έξαρτάται έκ τής ίδικής σου πόλεως, διότι, ανήκει 
εις τα εδάφη τού αυτοκράτορος των Ελλήνων τής Κωνσταντινουπόλεως.*. 

*0 σουλτάνος άπαντών είπεί «Μεβλανά!1 0 Θεός άς εύλογη τας αρά¬ 

ξεις σου!». Τότε, άπελθών ό ιεροδίκης, έκάλεσε παρ’ αύτφ τον έμπιστόν 
του δούλαν Χάς Γιουνί; 9 καί. νουθέτησα; αυτόν καταλλήλως, άπέστειλε 
τφ σουλτάνιρ, δστις πάλιν τφ παρηγγειλε: «Χπεύοε εις την αποβάθραν 
καί συγκε ντρώνων τούς «ρείσιδες* 3 είπε εις αυτούς νά έτοιμασωσι δέκα 
κάτεργα, νά έξοπλίσωσιν αυτά καί τούς άνδοας των, νά προμηθευθώσι 
κάλλια τα ξίφη, καί ούτω πορεύου εις τον λιμένα τής Αϊνου ψροντίζων νά 
κράτησης μυστικήν την πορείαν σου, εγώ δέ θέλω διευθυνθή εις ^ φα- 

λα.». 'Ο Γιουνίς Βέης, είσακοΰσας τάς διαταγάς τού βαοιλέως, και βα¬ 

σιζόμενος εις τόν Θεόν, έπορεύθη καί εισήλθεν εις τόν λιμένα τής Αί¬ 

νου. ένφ ό βασιλεύς κατηυθόνθη εις Λ ψαλα. Ίδών τότε ο ήγεμών της 
πόλειος, ότι τόσον από ξηράς, όσον καί από θαλασσής, επέδραμον οι Ιούρ- 

κοι, έστράφη εις τούς πέοιξ αυτού απίστους καί είπεν . « Αλλοίμονον, σόι- 

τροψοι ! Οί Τούρκοι θέλουν νά μάς αιχμαλωτίσουν !». Αμέσως τότε έκό- 

μι.σε προ τού σουλτάνου τά υπάρχοντά του, τον υιόν του καί την προσφιλή 
του θυγατέρα καί την γυναίκα τον, ό δέ σουλτάνο; έφέρθη εύμενώς προς 
τόν ηγεμόνα καί τούς στρατιώτας αυτού. Τάς ερημωθεισας οικίας τής 
πόλεως διέθεσε διά τούς νεοαψιχθέντας εκ των επαρχιών μουσουλμά¬ 

νους, τάς κατφκημένας δέ υπό των απίστων δεν έξεκένωσεν. 

"Εναντι τής πόλειος εύρίσκετο φρούριόν τι, καλοΰμενον Θάσος, τό 
όποιον καί κατέλαβεν. Όμοίως κατέλαβε και τό άλλο φροΰριον, τό καλού- 

μενον «Λίμαν» ± καί ούτω κατέκτησεν άπασαν την επαρχίαν τής Αίνου. 

ΊΙ κατάληψις αύτη έγένετο διά χειρός Μεχμέτ Χάν, μεταξύ των ετών 

έγείρας 857 καί 858 (: 1455 1456) \ 

ι Ή λέξις μεταφραζόμενη επακριβώς σημαίνει «ό Κύριος ημών !». Χρησιμο¬ 

ποιείται έν τούτους ώς τίτλος έν τη οθωμανική αυτοκρατορία, σημαίνω ν: Κύριέ 

μου ! 
2 Πρόκειται περί τοΰ Γιουνίς, τοΰ άργότερον, τφ 1454, ναυάρχου τοΰ οθω¬ 

μανικού στόλου. 
3 Ή λέξις σημαίνει: πρόεδρος, αρχηγός. Έν τή οθωμανική αυτοκρατορία, 

καί μέχρι σήμερον, ού'τω καλούνται οί πλοίαρχοι. 

* Πρόκειται περί τής Λήμνου. 

δ Ό Δούκας αναφέρει τό γεγονός δΓ ολίγων, άλλ’ οί Τούρκοι, καί Βενετοι 

ιστορικοί, τούς όποιους παραθέτουσιν ό Χάμμερ καί ο Τσινκάϊσεν (Ιστορία τοΰ 

"Οθωμανικού Κράτους, σελ. 833-866), όμιλούσι περί αυτού διά μακρών. Ωσαύτως 

Κεφάλαιον 1.—ΙΙώς έκυριεύθη ή Νικόπολις καί ποιος κατείχε αυτήν 
'πρότερον; 

Ή χώρα αύτη ~ εύρίσκετο εις χεΐρας τού υιού τού δεσπότου τής 
χώρας, όστις είχεν άποθάνει 3. Ό υιός τού Ίσχάκ πασά, Ίσα Βέης, άνε- 

κοίντοσε τφ σουλτάνω την επιθυμίαν του- νά καταλάβη την επαρχίαν τού 
Αάς 4 καί εζήτει οδηγίας διά την κατ’ αυτής εκστρατείαν του, παροτρύ¬ 

νουν ταυτοχρόνως αυτό ν νά άναλάβη την πριοτοβουλίαν τής εφόδου. Τότε 
ό σουλτάνος, συγκεντρώσας τόν στρατόν τοΰ Ίσλάμ, έφο)δίασεν αυτόν κα¬ 

τάλληλο); καί έβάδισε προς την πόλιντών Σκοπάον καί πέραν αυτής, παρά 
τό όρος Κόρα ΙΙόνικ ( : Κοπαονίκ;), ένθα συνηντήθη μετά τού Ίσα Βέη, 

δν έπεμψεν, όπως ζητήση τό φροΰριον δ. Μεταβάς αυτός, έζήτησε τήν πα- 

ράδοσιν τού φρουρίου, πλήν όμως ό φρούραρχος ήρνήθη νά παραδώση 
αυτό, λέγων : «Ή θρησκεία μας απαγορεύει τήν προδοσίαν κατά τού ή- 

γεμόνος μας!». Τότε ό Ίσα Βέης τόν ήρο5τησεν: «Ό βασιλεύς σου άπέ- 

θανεν. Ποιον άποκαλεις ηγεμόνα σου Ό φρούραρχος δε άπήντησεν : 

«Ή γυνή τού κράλη τής Βοσνίας, είναι θυγάτηρ τού δεσπότου μας" ή 
κόρη αυτή είναι καί βασίλισσα μας» 6. Όργισθείς ό Ίσάβέης άνέκραξεν: 

«Ανόητοι άπιστοι ! Αγνοείτε λοιπόν, ότι ό άφιχθείς προ τών πυλών τής 
πόλεως σας είναι ό ένδοξος σουλτάνος Μεχμέτ Χάν ; Δεν γνωρίζετε οτι 
έκυρίευσε τήν Κωνσταντινούπολή Ό φρούραρχος δμως δέν έπτοήθη 
καί άπήντησεν : «"Ας κυριεύση καί ημάς εάν δύναται καί τολμά!». Τότε 
ό σουλτάνος διέταξεν έ'φοδον καί, μετά σκληρούς αγώνας επτά ήμερων, 

καί ο Κ ο ι τ ό β ου λ ο ς έν τή Ιστορία του (έκδ. Ίστορ. Έπιτρ., Κων/πολις 

1912, σελ. 103-144). 

τ Παραλείπω δύο τετράστιχα. 

2 Πρόκειται ασφαλώς περί τής Σερβίας. 

3 Έννοεΐ τόν Γεοόργιον Μπράνκοβιτς, υιόν τού Βούκ, άνακηρυχθέντα τώ 

1427 δεσπότην τής τότε Σερβίας, εκτεινόμενης άπό τοΰ Δουνάβεως μέχρι τοϋ Σκά- 

δρου καί τής Άδριατικής. Μετά τήν κατοχήν τής χώρας του υπό τών Τούρκων 

άπέθανε τφ 1456. (Βλ. Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ., τόμ. ΙΖ', σελ. 763γ). 

τ Πρόκειται περί τού Λαζάρου Μπράνκοβιτς, υιού τοϋ Γεωργίου, τόν όποιον 

διεδέχθη τφ 1456, αφού παρηγκιόνισε τούς πρεσβυτέρους αδελφούς αυτού. Έβασί- 

λευσεν επί διετίαν, μετά δέ τόν θάνατόν του, ή Σερβία έγένετο τουρκικόν πασαλί- 

κιον. {Βλ Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ.. έ'νθ’ ανωτέρω.) 

δ Κατά τό «Τάτζ-ούλ-τεβαρίχ» τοΰ Σααντεττίν έφ. (“Εκδ. Έθν. Τυπογ. 

Κων/πολις 1864, τόμ. Α', σελ. 452), τό φροΰριον αυτό είναι 7] παλαιά πόλις τής 

νοιίου Σερβίας Νόβο Μπρντό, έν τή επαρχία Κοσόβου. Είχεν άποικισθή υπό Γερ¬ 

μανών μεταλλωρύχων, ο'ίτινες κατά τόν ΙΔ' καί ΙΕ' αιώνα, έξεμεταλλεύοντο τά 

άργυροφόρα μεταλλεία τής περιοχής, άπό τής ύποδουλώσεως όμως τής χώρας είς 

τούς Τούρκους (1455) παρήκμασεν εντελώς. 

6 Εννοεί τήν σύζυγον τοΰ Λαζάρου, Ελένην. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. "Ετοξ ΙΣΤ' 1° 
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κατέκτησε το φρούριον. Εύρέθησαν εντός αυτού τόσα πράγματα, ώστε 
αδυνατώ νά τά περιγράφω. Ειχεν άφθονον χρυσόν καί άργυρον ό δεσπότης 
των Σέρβων, και ουτ<υ έπλουτίσθη τό ταμεΐον τοϋ πατισάχ. Άφήσαντες 
6έ εντός τοϋ φρουρίου ικανούς μουσουλμάνους καί δσους έκ των άπί- 

στιον ενέπνεον εμπιστοσύνην, άπήλθον προς κατάληψιν τού φρουρίου 
Τρεπτζία ι, τό όποιον και κατέλαβον. Έκεΐθεν κατηυθύνθησαν εις Τάς- 

Χισάρ, τό όποιον εϋρον έγκαταλελειμμένον καί κενόν, διότι, πριν η ό Ίσα 
Βέης πολιορκήση αυτό, ειχεν έπιδράμει εναντίον του ό Έβρενός δγλοΰ 3. 

’Λποχωρήσαντος του Ίσα Βέη, ό Έβρενός δγλοΰ μετέβη εις την πεδιά¬ 

δα τοΰ Κοσσυφοπεδίου, ένθα έδολοφονήθη ο γενναίος ημών μονάρχης 3 

καί εις μνήμην αυτού διένειμε φαγητά καί χρήματα τοις στρατιώταις 
Ή νίκη αΰτη τών τουρκικών στρατευμάτων, έγένετο εν έ'τει έγείρας 

858 (: 1456) 4 

Κεφάλαιον.—Έν αύτφ εκθέτω πώς ό Μεχμέτ Χάν έπολιόρκησε τό 
Βθαγράδιον 5. 

Κεφάλαιον.—Έν αύτφ διηγούμαι τά της τελετής τής περιτομής τών 
υιών τού σουλτάνου Μεχμέτ, Βαγιαζήτ Χάν καί Μουσταφά Τσελεμπή 6. 

Κεφάλαιον.—Έκθετο) έν αύτφ τίνι τρόπφ καί διά ποιον λόγον ό 
I <υλτάνος Μεχμέτ Χάν κατέλαβε τον Μορέαν. 

Ημέραν τινά, άτομόν τι έκ Σερρών μετέβη εις ΓΙαλαιάς Πάτρας 7 

καί μετ’ άγανακτήσεως είδε πολλάς μουσουλμανίδας νά ύπηρετώσιν ως 
σκλάβαι εις τούς απίστους, οί'τινες τάς έκακοποίουν καί έφέροντο σκαιώς 
προς αύτάς. Τότε τό άτομον αυτό ήρώτησε τάς μουσουλμανίδας αύτάς 

1 Κατά τό «Τάτζ-οΰλ-τεβαρίχ» (βλ-Ό’ ανώτερο.), τόμ. Α', σελ. 454) «Ρόχοβ» 

(: Ράχοβον). 

2 Ό Έβρενός όγλοΰ καί ό Ίσα Βέης ήοαν ομώνυμοι έγγονοι τοϋ Γαζή Έ¬ 

βρενός, υιοί, ό μέν τοΰ Χασάν, ό δέ τοΰ Ίσχάκ Έβρενός. Άμφότεροι υπηρετούν 

τον σουλτάνον Μωάμεθ Β', όστις μετά την έν Άδριανουπόλει τελεσθεΐσαν τφ 

1456 περιτομήν τών υιών του, άπέστειλε τύν μέν πρώτον εις Αλβανίαν, τον δέ εις 

Ουγγαρίαν, χάριν έπιδρομ.ής. Βραδΰτερον, ό δεύτερος άναηέρεται ώς διοικητής 

Σκοπιών, τό δέ έαρ τοϋ 1465 ήτο διοικητής τοϋ Μορέως, ώς τοιοϋτος δέ έπήλθε 

κατά τοϋ ".Αργους, τό όποιον καί έκυρίευσε, χάρις εις τήν προδοσίαν ορθοδόξου 

ίερέως. Άπέθανε τφ 1488, πεσών κατά τήν μάχην τοΰ Άδά Τσαίρή (16 Αύγουστου 

1488). 

3 Μουράτ Α', οστις έδολθφον?]θη παρά τίνος Σέρβου Μίλος Καμπίλοβιτς 

(1389). 

·'* ΙΤαραλείπονται δύο τετράστιχα. 

δ Παραλείπεται τό κεφάλαιον τοΰ το. ώς μή ενδιαφέρον αμέσως τήν ελληνι¬ 

κήν ιστορίαν. 

6 Ωσαύτως. 

7 Έν τφ κειμενφ άναφέρεται ώς «Μπάλλο Μπάντρα». 

Μωάμεθ Β' ό Πορθητής. 227 

γυναίκας : «Πώς κατελήξατε εις τό βιλαγιέτιον τούτο καί διατί υπηρε¬ 

τείτε ώς δούλαι παρά τοϊς άπίστοις;». «Άλλοίμονον ! άπήντησαν αύται. 
Μόνον ό Αλλάχ γνωρίζει τά δσα ύποφέρομεν !». Καί οϋτω τό άτομον 
αυτό, έπιστρέψαν έν τάχει εις Άδριανοΰπολιν, άνέφερε τώ βασιλεΐ δσα 
διεπίστωσε καί είδε. Τότε ό βασιλεύς, έπιθυμών πάντοτε τήν υπεροχήν 
τών μουσουλμάνων, άπεφάσισε νά έπιδράμη κατά τών τυράννων, καί έβά- 

δισε κατά τοϋ βιλαγιετίου τού Μορέως. Άφίχθη εις «Κιορφέζ» 1 2 καί κα- 

τέλαβεν αυτό. Όμοίως κατέλαβε καί πάντα τά άλλα φρούρια, ά'τινα συ- 

νήντησε καθ’ οδόν καί ούτως έγένετο κάτοχος ολοκλήρου τής επαρχίας 
τοϋ Μορέως, ήχμαλώτισε τούς έν τοις φρουρίοις κατοίκους καί ίδιο- 

ποιήθη άπασαν τήν περιουσίαν αυτών. Έκεΐθεν έστράφη καί άνεχώ- 

ρησε διά τήν πόλιν τών Σκοπίων. 'Ότε δμως ό σουλτάνος κατηυθύνετο 
προς τήν Πελοπόννησον, ειχεν άποστείλει τον Μαχμούτ πασάν 3 εις τό 
βιλαγιέτιον τού Αάς ( : τού Λαζάρου, τήν Σερβίαν) προς κατάληψιν τών 

έναπομεινάντων εις χεΐράς του φρουρίων. Ό Μαχμούτ πασάς δέ, πορευ¬ 

θείς εις Σερβίαν, έκυρίευσε τά φρούρια «Γκιουερτζινλίκ Χισαρή» 3 καί 
«Σάβα»4 καί «Γκιόρτζε» δ καί «Μπαράνιτζε» 6, ώςρκαί άλλα πολλά 
φρούρια καί κατέλαβε ν οϋτω τήν επαρχίαν αυτήν καί έπολιόρκησε καί 
τό παρά τό Βελιγράδιον φρούριον, τό όποιον προηγουμένως είχε πο- 

1 Συνήθως οί παλαιοί Τούρκοι ιστορικοί μέ τό όνομα τούτο έννοοΰσι τήν 

Κέρκυραν, άλλα πρόδηλον ότι ενταύθα πρόκειται περί τής Κόρινθου, τήν οποίαν 

τό πρώτον κατέλαβεν ό Μωάμεθ Β', έν Πελοποννήσφ. 

2 Πρωθυπουργός τής Τουρκίας επί σουλτάνου Μωάμεθ Β'. ΤΗτο κατ’ άλλους 

μέν Κροάτης, κατ’ άλλους δέ υιός Έλληνος καί Σερβίδος. Τό οικογενειακόν του 

όνομα ήτο Μιχάλογλου, αλλά δεν κατήγετο έκ τοϋ διάσημου Κιοσέ-Μιχάλ. Αίχ- 

μα/.ωτισθείς εις νεαρωτάτην ηλικίαν, άνετράφη είς τήν αυλήν τοϋ σουλτάνου 

Μουράτ Β', προσκολληθείς εί„ τήν υπηρεσίαν τοϋ διαδόχου Μωάμεθ, τοΰ οποίου 

έγένετο καί σύγγαμβρος, νυμφευθείς τήν μίαν τών θυγατέροη· τοϋ Τζιχάν πασά 

( : Ζαγανοΰ). Άνελδόντος δέ τού Μωάμεθ- τον θρόνον, δκυρίοθη αξιωματικός τών 

γενιτσάρων. Μετά τήν άλωσιν, διωρίσθη τφ 1454 μέγας βεζύρης. Διετέλεσεν αρχι¬ 

στράτηγος κατά τήν εναντίον τής Βοσνίας καί Ουγγαρίας εκστρατείαν καί κατό¬ 

πιν έκυρίευσεν, επί κεφαλής τοΰ στόλου, τήν Λέσβον. Τώ 1471 άπεοτάλη κατά τής 

Εύβοιας, τήν οποίαν καί έκυρίευσεν. Τφ 1472 διωρίσθη έκ νέου μέγας βεζύρης, 

άλλ’ έπαύθη μετά δύο έτη καί έθανατώθη. (Ίδε καί X α λ κ ο κ ο ν δ ύ λ η ν 

Η. 231 έκδ. Βόννης). 

3 Τό κάστρον τών περιστερών. Ούτως έκαλεΐτο παρά τοις Τούρκοις τό φρού¬ 

ριον τοΰ Τρικόρνου ή Κολουμπάτζ. 

4 Εννοεί τήν Ρέσσοβαν. 

0 «Γκιόρτζε» έκάλουν οί Τοΰρκοι τήν Κορυτσάν. Ένταΰθα όμως πρόκειται 

περί τοϋ φρουρίου Κουρκοβάτζ. 

6 Βρανίζοβατς ! 
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λιορκήσει ό σουλτάνος Μουράτ, και έκεΐθεγ μετέβη εις ΙΙαλαιάς Πάτρας, 

αφού προηγουμένως διήλθεν έκ Σκοπία>ν, ένθα συνηντήθη μετά τοϋ 
πατισάχ. Ό βασιλεύς τφ ειπεν, δτι έπρεπε νά άπολύσωσι τά στρατεύματα 
επ’ άδείρ., πλήν όμως οΰτος διεφώνησε, προβάλλουν το ενδεχόμενον έπι- 

θέσεως έκ μέρους των Ελλήνων. Έπιμείνας ό σουλτάνος, απέλυσε μέγα 
μέρος τοΰ στρατού. Κατά τό έτος αυτό δ αγροτικός φόρος ( : τσιφτέ 
άκτσεσι 1 * 3 4) των ραγιάδων 2 6 καθωρίσθη εις εΐκοσιν άσπρα. “Ωσαύτως καί 
ή μισθοδοσία των σιπαχήδων ( : ιππέων) ηύξήθη εις τριάκοντα ( : άσπρα) 

καί έκτοτε παραμένει ή αυτή 3. 

Τό αυτό έτος καί εγώ ό ταπεινός μετέβην εις Σκόπια, ένθα ό πα¬ 

τισάχ μοί έξέφρασε την ευαρέσκειάν του. Τό αυτό έτος έπέστρεψεν εξ 
Αραβίας καί ό Μεβλανά Γκιουρανή 4, τον οποίον ό σουλτάνος διώρισεν 

Ιεροδίκην ΙΙρουσης ®. 

"Ολα αυτά τά προαναφερθέντα γεγονότα έγένοντο επί σουλτάνου 

Μεχμέτ, έν ετει έγείρας 861 ( : 1457). 

Κεφάλαιον.—Έκθετοί έν αύτφ τίνι τρόπω κατελήφθη τό ψρουριον 
«Γιλντίζ Χισαριρ δ, δπερ είναι ή κλείς τοΰ βιλαγιετίου τοϋ Μορέοος. 

Παρά την είσοδον τοΰ Μορέως, υπάρχει άκραΐόν τι φροϋριον, δπερ 
είχε καταστροφή υπό τοϋ σουλτάνου Μουράτ 7. Κατά τοϋ φρουρίου λοι- 

1 ’Ακτσέ : τουρκική λ έξις, υποκοριστικόν τοΰ όίκ : λευκός. Το άσπρον, άρ- 

χαΐον νόμισμα άργυροΰν, τίτλου 90. βάρους ενός τρίτου τοΰ δραμιού, έκ των πρώ¬ 

των έπί Όρχάν κοπέντων τουρκικών νομισμάτων. 

3 Εις τό κείμενον υπάρχει ή λέξις «ρεαγιά». 

8 Οί ιππείς τοΰ παλαιοΰ οθωμανικού στρατοΰ έπί Μωάμεθ, «μισθοδοτούντο 

διά 30 άσπρων ήμερησίως. Οί αρχηγοί των όμως, οίτινες άπεκαλοϋντο Σιπαχή Ά- 

γαλαρή, εϊσεπραττον διακοσίας χιλιάδας άσπρων κατ’ έτος έν καιρφ ειρήνης καί 

τριακοσίας έν καιρφ πολέμου. Ί σ μ α ϊ λ X α κ κή : Διοργάνωσις Όθωμανι- 

κής Αυτοκρατορίας, έκδ. 'Ιστορ. Έταιρ. Άγκυρα 1937, σελ. 80 κ. έξ.). 

4 Μεβλανά ή Μολλά Γκιουρανή. Ο τέταρτος χρονολογικώς σεϊχουλισλάμης τής 

Τουρκίας. Ό σουλτάνος Μουράτ Β', έκτιμήσας τάς γνο'ισεις του, τφ ανέθεσε τήν 

έκπάίδευσιν τοΰ υίου του Μεχμέτ, τοΰ κατόπιν Πορθητοΰ. Άνελθόντος τοΰτου τον 

θρόνον, ό Γκιουρανή έγένετο κατ’ άρχάς βεζύρης, άλλα δυσαρεστηθείς άνεχώρη- 

σεν εις Αίγυπτον. ’Αργότερον όμως ό Μωάμεθ έτίμησε τον διδάσκαλόν του, διο- 

ρίσας αυτόν κατ’ άρχάς ιεροδίκην ( : καδήν) Προύσης καί άργότερον σεϊχουλ· 

ισλάμην. Είναι μία των μάλλον σημαινουσών προσωπικοτήτων τής εποχής ίου 

Πορθητοΰ. ’Απέδανε τφ 1487 έν Κωνσταντινουπόλει καί έτάφη εις ιό ύπ’ αύτοΰ 

κτισθέν τέμενος έν Γιουκσέκ-Καλδιρίμ τού Σταυροδρομιού. "Εγραψε πλήθος αρα¬ 

βικών θρησκευτικών έργων, ώς καί ποιητικήν συλλογήν ασκητικών πονημάτιον, τι- 

τλοερορουμένην «Σαφιγιέ». 

5 Παραλείπονται δύο τετράστιχα. 

6 Ούτως έκάλουν οι Τούρκοι τον Άκροκόρινθον ( : κάστρον των άστρων). 

7 Πρόκειται περί τών τειχών τοΰ Ισθμού, άτινα κατεστράψησαν έκ θεμε¬ 

λίων τφ 1446 έπί Μουράτ τού Β'. 

Μωάμεθ Β' 6 Πορθητής. 

που αύτοΰ έπέδραμον από θαλάσσης οί στρατιώται τών άπιστων, καί 
ανοικοδόμησαν αυτό, άπεκλεισθέντιυν οϋτω τών μουσουλμάνων, οϊτινες 
κατφκουν εις τό προηγουμένως κυριευθέν βι,λαγιέπον. Άγγελιαφόρος πεμ- 

φθείς ειδοποίησε τον σουλτά,νον δτι οί άπιστοι άνφκοδόμησαν το άκραϊον 
φρούριο ν καί απέκλεισαν τούς μουσουλμάνους. Ό βασιλεύς τότε έπεμψε 
τον Μαχμούτ πάσαν κατ’αυτού καί μετ’ όλίγας ημέρας έπορεύθη καί ό 
ίδιος προς συνάντησίν του. Ό Μαχμούτ, κατόπιν πορείας αρκετών ημερών, 

άφίχθη προ τοϋ ακραίου τούτου φρουρίου ’Έπαρχος ( : σαντζάκ Βέης 4) τοϋ 
Μορέτος, τήν εποχήν εκείνην, ήτο δ Σινάν Βέης, υιός τοϋ Έλβαν Βέη, και 
ώς έδραν του είχε τό φρούριον τής Κόρινθου. Μόλις έπληροφορήθη δτι 
ήρχετο δ Μαχμούτ πασάς, συνεκέντρωσε τον μουσουλμανικόν πληθυσμόν 
καί εντός τοϋ φρουρίου ήρξατο προετοιμασίας, δι’ έφοδον. Είδοποιηθέν- 

τες δμα>ς καταλλήλως οί άπιστοι, παρά τίνος κατασκόπου, δτι έπέκειτο 
εισβολή Τούρκων, ήρχισαν απομακρυνόμενοι, οτε καί ό Σινάν Βέης έςήλ- 

θε τοΰ φρουρίου. Οί άπιστοι όμως, έπιβιβασθέντες τών πλοίων των άπέ- 

δρασαν. Έν τφ μεταξύ άφίχθη καί δ Μαχμούτ πασάς, δστις, έκλέξας 
περί τάς δύο χιλιάδας πολεμιστών, άπέστειλεν αυτούς προς καταδίωξιν 
τών άπίστιον, ούτοι δέ προφθάσαντες ένίους εκ τών άποδρασάντων απί¬ 

στων τούς ήχμαλώτισαν. Καθ’ ολον αυτό τό διάστημα, δ Μαχμούτ άνέμε- 

νε τον σουλτάνον. Συναντηθέντες εκεί, έπορεύθησαν καί κατέλαβον τά 
φρούρια «Λοντάρ» 2 καί «Γιλντίζ-Χισάρ» ( : Άκροκόρινθον) καί άλλα 
έξ φρούρια, άπαντα έν τή περιοχή τής Πελοπόννησου 3. Τά φρούρια αυτά 
εκαλούντο τότε «Καρλού Ίλή» ( : Χιοντόδης Χιόρα ;) καί οίβέηδες αυτών 
έλέγοντο «Καρλοϋ δγουλλαοή» ( : Τέκνα τοΰ Καρλοϋ (: Καρόλου;) 4), είζ 

■*· Οί. «σαντζάκ Βέηδες», έν καιρφ πολέμου, διώκουν τόν στρατόν, παρά τό 

πλευράν τοΰ Τοπάρχου ( : Βεϊλέρ Βέη). Έμισθοδοτοΰντο διά τετρακοσίων χιλιά¬ 

δων άσπρων καί προαγόμενοι έλάμ.βα^ον τόν τίτλον τοΰ Τοπάρχου. («Κανουννα- 

μέΐ ’Άλι Όσμάν» ( : Όθωμανική Νομοθεσία), έκδοσις 'Ιστορ. Έπιτρ. Τουρκίας, 

Κων)πολις 1914, σελ. 14,22.) 

3 Εις τό χειρόγραφον τοΰ Βατικανού αναγράφεται ώς Λοντάν. Πρόκειται 

περί τής κωμοπόλεως Λεοντάρι(ον). Κατά τινα εκδοχήν, ή ονομασία αΰτη προέρχε¬ 

ται από τήν βυζαντινήν οικογένειαν τών Λεόνταριών. Κατελήφθη τώ 1391 από 

τόν Τούρκον ναύαρχον καί αρχιστράτηγον ’Εβρενός. Τά τείχη της καταστραφέν- 

τα, άνωκοδομήθησαν, διότι τώ 1460, εις τήν κάθοδον τοΰ Πορθητοΰ, το Λεοντάρι 

άντέταξε πεισματιόδη άμυναν. Κατά τήν τουρκικήν κατάκτησιν, καθιορίσθη ώς 

έμλιάκιον, τά δέ κτήματά του άπετέλεσαν περιουσίαν τοΰ σαραγιού. 

3 Εννοεί ίσως τό Ναυαρίνον, τήν Βόστιδζα, τήν Λίστραιναν. τάς Πάτρας, 

τά Καλάβρυτα καί τήν Αρκαδίαν, αϊτινες, ώς γνοιστόν, παρεδόθησαν άμαχητεί τφ 

1460. 

'· Υπάρχει άραγε κάμμία σχέσις μέ τόν Κάρολον Β', τόν ’Ανδηγαυικόν, βα¬ 

σιλέα τής Νεαπόλεως καί τών δύο Σικελιών, ούτινος κτήσεις ήσαν ή ηγεμονία τού 

Μορέως, τό δουκάτον τών Αθηνών, τό βασίλειον τής Αλβανίας κ. ά. ; 
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την ζωήν των οποίων έδόθη τέλος. Έκείθεν διηυθΰνθησαν εις χωρία 
τινά τού Έγρίπου ( : Εύβοιας), άτινα επί τι διάστημα παρεβίασαν και 
άνεχώρησαν. Αί επιχειρήσεις δέ αύται έγένοντο έν ετει έγείρας 864 

( : 1460), διά χειρός τού σουλτάνου Μεχμέτ Χάν Γαζή. 

Κεφάλαιον.—Διήγησις τής καταλήψεως τής Σεμένδρας1. 

Κεφάλαιον.—Εκθέτω έν αύτφ τίνι τρόπφ κατελήφθη ή Άμάσρα. 

Ή Άμάσρα είναι φρούριόν τι, τού οποίου ήγεμών είναι φράγκος τις 
καί εις τδ όποιον κατέφευγον άπαντες οί άποδράσκοντες εκ των βιλα- 

γιετίων τής Ανατολής δούλοι, και τού οποίου οί άπιστοι συχνάκις έξήρ- 

χοντο εις την θάλασσαν καί έλήστευον τούς πάντας καί τά πάντα,’ούχί 
σπανίως δέ, οί αιχμάλωτοι τής Ανατολής άπεδίδρασκον έξ Άμάσρας2 

εις Ροΰμελην 3. 'Ότε δέ συνέπιπτε νά συλληψθώσι, λέγοντες «Τό πλοΐον 
αυτό ανήκει εις ξένον κράτος», έξηκολοΰθουν ανενόχλητοι τον πλούν των. 

Την κατάστασιν αυτήν πληροφορηθείς ό σουλτάνος Μεχμέτ, ήρώτησε τον 
βεζΰρην του : «Μαχμούτ! Πού ευρίσκεται το φροΰριον αυτό, ώστε οί πρό¬ 

γονοί μου καί ό πατήρ μου δεν ήδυνήθησαν νά τό καταλάβωσι;». Τότε ό 
Μαχμούτ τφ άπήντησεν : «Αιτία δι’ ήν δεν έκυριεύθη τό φροΰριον τούτο 
μέχρι τής σήμερον, είναι δτι έγράφη παρά τού Αλλάχ νά καταληφθή διά 
χειρός τού ενδόξου σουλτάνου μου!». Ό σουλτάνος τότε διέταξε: «Μαχ- 

1 Παραλείπεται τό κεφάλαιον τοΰτο, ώς μή ενδιαφέρον την ελληνικήν Ιστο¬ 

ρίαν. 

2 Εννοεί την Άμαστριν, πόλιν παράλιον τής Παφλαγονίας, ίδρυθείσαν τφ 

300 π. X. υπό τής ’Αμάστοιόος. Ί λέγετο κατ’ άρχάς Άμάστρα, λόγω δέ τής γεω¬ 

γραφικής της θέσεως, οί Βυζαντινοί άπεκάλεσαν αύτήν νήσον Άμάστρης ή Άμά- 

στριδος. Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους άπειέλει μίαν τών σπουδαιότερων πό- 

λεοιν τής βορείου παραλίας τής Μικράς Ασίας. Τφ 797 οί ” Αραβες έπολιόρκησαν 

αυτήν, άλλ’ άπεκρούσθηπαν. ’Λργότερον. τφ 805, ύπέστη φοβέρας δοκιμασίας έκ 

μέρους ρώσσων επιδρομέων. οΐτινες τήν κατέοτρεψαν. Κατά τούς βυζαντινούς χρό¬ 

νους έξηκολούθει νά έχη σπουδαιότητα ώς εμπορικός λιμήν, ειχον 6έ έγκαθιδρύ- 

σει ενταύθα σπουδαίοι- εμπορικόν σταθμόν οί Γ^νουάται, οϊχινες κατώρθωσαν 

ολίγον κατ’ ολίγον, εφόσον έπροχιυρει ή παρακμή τοΰ κράτους, νά κάμουν και πο¬ 

λιτικήν κατοχήν τής πύλεως. 'Η κατοχή αυτή διήρκεσεν ολίγα έτη καί μετά τήν 

άλωσιν τής Κιονσταντινουπόλεως μέχρι τοΰ 1460. ότε έξεδιιύχθησαν οί Γενουάται 

καί ή ’Άμαστρις ύπετάχθη υπό του Μωάμεθ Β’ τοΰ Πορθητοΰ. Σήμερον ή πόλις, 

Άμάσρα καλούμενη υπό τών Τούρκων, ανήκει διοικητικώς εις τον νομόν Καστα- 

μονής. (’Ίδε περί Άμάστριδος: ’Α ν ω ν ύ μ ο υ, Περίπλους Εύξείνου Πόντου, 15 

καί Τ α γ η ε ί ο γ I, Κέΐαΐΐοη <Γηη νογα&β άα Εβναηέ, Λυών 1717, 3, 31 κ. έξ. ώς 

καί Δούκα: Χρονογραφίαν, σελ. 163, έκδ. Βόννης καί Σράβωνος; Γεωγρα¬ 

φικά, 12, 3,10). 

3 'Η φράσις αυτή δεν υπάρχει εις τό χειρόγραφον τής Βατικανής Βιβλιο¬ 

θήκης. 
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άουτ! Προετοιμάσου καταλλήλως, ώστε νά έκτελέσιομεν ο,τι ό "Αλλάχ διέ¬ 

ταξε !>\ Καί ό Μαχμούτ, άρματιυσας πλοία καί συγκεντρώσας γενναίους 
καί ανδρείους πολεμιστάς, άνεχώρησε 6Γ Άμάσραν. Παραλλήλως δέ καί 
ό σουλτάνος έπορεύθη προς τήν πόλιν Μπόλου (: Βιθΰνιον) καί έκείθεν 

εις Άμάσραν. 

Πληροφορηθείς ό Τσφεντιάρ όγλού Τσμαίλ Βέης τήν άφιξιν τού 
σουλτάνου εις Άμάσραν, μετέβη εις Σινώπην καί άπέστειλεν έκείθεν τω 
Μεχμέτ ικανούς άνδρας. Καί ό σουλτάνος, είσελθών εις τον λιμένα τής 
πόλεοις, άπεβίβασε πλείστους πολεμιστάς. "ίδιον τότε τον έπελθόντα στρα¬ 

τόν ό ήγεμών τού φρουρίου καί άντιληφθείς δτι οπωσδήποτε επέκειτο ή 
κατάληψίς του, καί εάν ακόμη έπρόκειτο νά προβάλη Αντίστασιν, έστρά- 

φη εις τούς πέριξ αυτού ευρισκομένους απίστους καί είπεν: «Αδελφοί!. 

Προτείνω όπως παραδά>σωμεν τό φρούριον εις τον έπιδρομέα.» 1. "Απαν- 

τες δέ οί παρόντες άπεδέχθησαν τήν τού βασιλέως πρότασιν καί έ'πεμ- 

ψαν τω σουλτάνφ τον ίδιον αυτών ηγεμόνα, ίνα παραδώση τήν πόλιν. 

Μετά τού ήγεμόνος δέ ήλθον καί τινες τών προυχόντων καί εγκρίτων απί¬ 

στων καί έδήλιυσαν υποταγήν τω σουλτάνφ, ούτος δέ, έν τή μακροθυμία 
του, δεν ήχμαλοότισεν ούδένα έξ αυτών, διέταξε μόνο/ τήν μετοικεσίαν 
εις τό φροΰριον τούτο τών κατοίκων ενός άπεμακρυσμένου φρουρίου τής 
χώρας τών Βλάχιον (: Βλαχίας), κτήματος τού ήμετέρου έθνους, καί μετέ- 

τρεψεν εις τέμενος τήν περίλαμπρον έκκλησίαν τής πόλεως, ΐνα δΰνανται 
οί έν αυτή πιστοί, νά προσεΰχιονται υπέρ μακροημερεύσεως καί ευδαιμο¬ 

νίας τού έν έ'τει έγείρας 864 {: 1460) κατακτήσαντος τήν έν λόγφ πόλιν 
νικηφόρου σουλτάνου Μεχμέτ Χάν 3. 

Κεφάλαιον. — Διήγησις τής άλώσεως υπό τού σουλτάνου Μεχμέτ Χάν 
Γαζή τής Σινώπης καί τού «Κοίλου Χισάρ» 3 καί τής Κασταμονής4. 

Κεφάλαιον.—Διήγησις τής υποταγής τού Τσμαίλ καί τής έγκαθιδρΰ- 

σεως αυτού εις Άίνέγκιολ (: Άγγελόκοομα) καί Γιάρ—Χισάρ 6 ως διοι- 

κητοΰ6. 

1 Εις τό κείμενον υπάρχει ή λέξις «μουστερή» ( : πελάτης). 

2 Παραλείπονται. δύο τετράστιχα. 

3 Κόϊ, εις τήν παλαιάν τουρκικήν διάλεκτον, σημαίνει πρόβατον ( : κογιοΰν) 

καί Κοϊλού-Χισάρ ή Κογιουνλοΰ Χισάρ φρούριον τών προβάτων. Ισχυρόν φρού¬ 

ριον άνατολικώς τής Εύδοκιάδος. 'Ο Νεοκαισαρειας ( Ενθ ανωτ. σελ. 

32) άποκαλεΐ αυτό, φρούριον τοΰ Βαφέως παρά τήν Νικομήδειαν. 

ί Παραλείπεται τό κεφάλαιον ώς μή ενδιαφέρον. 

5 Τό Γιάρ-Χισάο κεΐται μεταξύ Προύσης καί ’Λγγελοκώμων, απέχει δέ τής 

Κιουτάχιας ( : Κοτυαίου) δέκα ώρας. 

6 Παραλείπεται ωσαύτως. 
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Κεφάλαιον.—Τίνι τρόπω εκυριεύθη τό Κοϊλοΰ-Χισάρ και οσα συνέ- 

βησαν κατά τό διάστημα τοΰτο ή 
Προ τής καταλήψεως του Κοϊλοΰ-Χισάρ υπό τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ, 

εις τό έν λόγφ φρούριον εύρίσκετο διοικητής τις όνόματι Χουσεΐν Βέης. 

Ημέραν τινά, έξελθών προς θήραν εις την παρακειμένην πεδιάδα, συνε- 

λήφθη παρά του Ούζούν Χασάν 1 * 3 και βιασθείς τφ παρέδωσε τό φρούριον. 

ΙΙληροφορηθείς τοΰτο 6 σουλτάνος, επεμψεν άγγελιαφόρον εις τον Το¬ 

πάρχην Ρούμελης Χαμζά Βέην 3, διατάσσων αυτόν νά εκστρατεΰση κατά 
τοΰ Κοϊλοΰ-Χισάρ καί νά καταλάβη αυτό, έν εναντία δέ περιπτώσει, νά 
πολιορκήστ) την επαρχίαν ολόκληρον καί νά πυρπόληση τά χωρία, ό>στε 
νά καταστραφή ολόκληρον τό βιλαγιέτιον. 'Ο Χαμζά Βέης, ύπείκιον, έπο- 

ρεύθη κατά τοΰ φρουρίου επί κεφαλής Ικανού στρατοΰ και έπολέμησεν επ' 
αρκετόν, άντιληφθείς όμως ότι δεν θά ήδυνατο νά καταλάβη τό φροΰ- 

ριον, έπολιόρκησε την επαρχίαν ολόκληρον. Ημέραν τινά οι επιδρομείς 
εύρέθησαν προ ενός αρμένικου χωρίου, τό όποιον έλεηλάτησαν καί με- 

τήλθον πλείστας βιαιότητας κατά των άνδρών καί γυναικών, ιδίοος δέ 
κατά τών νέοον. Γενικώς οί έξωργισμένοι πολεμισταί τοΰ Ίσλάμ έποίη- 

σαν σπουδαιοτάτας πράξεις 4 *. Προ τής βιαιότητος ταΰτης των στρατιω¬ 

τών μας, οί άρμένιοι άπετάθησαν εις τον Ουζούν Χασάν λέγοντες : «Κατά 
την εποχήν τοΰ προηγουμένου ήγεμόνος μας, δεν εΐχομεν ύποστή τοιαύ- 

την προσβολήν 6 καί μάλιστα ό βασιλεύς μας τότε ήτο ανίσχυρος. * Αρμό¬ 

ζει τοόρα, ενφ εχομεν βασιλέα τόσον μεγαλοπρεπή καί ισχυρόν, αί γυναί¬ 

κες καί τά τέκνα μας νά ύποστώσι τοιαυτήν άδικον έπίθεσινΌ Χαμ¬ 

ζά Βέης έν τούτοις, έπέστρεψεν έκ νέου εις την επαρχίαν του καί έ'κτοτε 
διήλθον αρκετά έτη. Ό πανίσχυρος σουλτάνος Μεχμέτ Χάν έβάδισε τρο- 

1 "Οσον καί «ν τό κεφάλαιον τοΰτο δεν ενδιαφέρει άμεσοίς τήν ελληνικήν 

ιστορίαν, μεταφράζεται ώς απαραίτητον διά τήν κατανόησιν των άκολουθούντων 

3 'Ο μεγαλΰτερας ήγεμών τής τουρκομανίκης δυναστείας τοΰ Λευκοΰ Κριοΰ 

{ : ”Λκ Κογιουνλοδ), ήτις έκυριάρχηοεν έν Καππαδοκία, καί Μεσοποταμία. Άνελ- 

θών εις τήν εξουσίαν τφ 1466 έν Διαρβεκίρη, έφόνευσε τον ηγεμόνα τής αντιζήλου 

δυναστείας τοΰ Μελανός Κριοΰ ( : Καρά Κογιουνλοΰ) Δζιχάν Σάχ καί μετά έν 

έτος τον έγγονον τοΰ Ταμερλάνου, ’Άμπου Σεϊτ Μιρζά, ούτω δέ κατιόρθωσε νά 

ίδρυση μέγα κράτος μέ πρωτεύουσαν τήν πόλιν Ταμπρίζ τής ΒΑ. Περσίας. Τφ 

1472 περιεπλάκη εις πόλεμον πρός τόν σουλτάνον Μωάμεθ Β' τον Πορθητήν, άλλ’ 

ήττήθη όλοσχερώς. Άπέθανε τώ 1477. Είχε νυμφευθή τήν ανεψιάν τοΰ αύτοκρά- 

τορος τής Τραπεζοΰντος, Δαυίδ τοΰ Κομνηνοΰ. 

3 Ανεψιός τοΰ Καστρκότου ( : Ίσκενδέρ Βέη) τής Αλβανίας. 

* Έν τφ χειρόγραφη) τής βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανοΰ, ή φράσις αυτή πα¬ 

ρουσιάζεται ώς «... έσφαλον τά μέγιστα!». 

δ Εις τό κείμενον υπάρχει ή λέξις «μουρνταρλίκ» ( : ακαθαρσία), 
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παιοΰχος, καί άφίχθη εις Σκόπια ι, τά οποία έκυρίευσεν. Έκεΐθεν διηυ- 

θύνθη εις Κοίλου—Χισάρ, καί έγκαταστήσας προ τοΰ φρουρίου τηλεβό¬ 

λα ήρχισε βάλλων κατ' αύτοΰ. Πανικόβλητοι οί εντός τοΰ φρουρίου, παρέ¬ 

δωσαν αυτό τφ^ασιλεΐ, δστις, γενόμενος κύριος αύτοΰ, εγκατέστησεν εις 
αύτό φρουράν έξ άνδρών τής ακολουθίας του. 

Κεφάλαιον3.—Εκθέτω έν αύτω, τίνι τρόπω ό πατισάχ μετέβη εις 
I ραπεζοϋντα και τινι τροπφ κατελαβεν αύτήν. 

Μετά τήν κατάληψιν τοΰ Κοΐλοΰ Χισάρ, ό σουλτάνος έπορεΰθη πρός 
τό Έρζιντζάν {: Άρσίγγην) 3. Ό Ούζούν Χασάν άπέστειλε τόν πατέρα 
του καί τινα εκ τών υποτελών του βέηδων, τόν Κιουρτ Χασάν, εις τήν 
μητέρα του, παρακαλών αύτήν νά μεσολάβηση όμοΰ μετ’ αύτών, παρά τώ 
Μεχμέτ διά τήν σύναψιν ειρήνης, πράγματι δέ, συνηντήθησαν παρά τό 

όρος Μπουλγάρ-Ντάγ \ προσκομίζοντες δώρα πολύτιμα. Καί ό βασιλεύς 
δεχθείς τά προσφερθέντα αύτω δώρα, ανταπέδωσε τοιαΰτα. Προσηνέχθη 
τη γηραιφ μητρί τοΰ Ούζούν Χασάν «Σαρή Χατοΰν» δ ώς πρός τήν ιδίαν 
αύτοΰ μητέρα καί τόν κοΰρδον σεΐχην Χασάν έτίμησεν ώς πατέρα του. 

Έκεΐθεν μετέβησαν όμοΰ εις Τραπεζοΰντα διά τοΰ Μπουλγάρ-Ντάγ, τοΰ 
βασιλέως βαδίζοντος πεζή ώς επί τό πλειστόν. ’Λφιχθέντων προ τής 
πόλεως, ή Σαρή Χατοΰν ήρώτησε τόν βασιλέα, πρός τί τόση ταλαιπωρία 

1 Εις τό χειρόγραφον τοΰ Βατικανού άναφέρεται ή Σινώπη, όπερ καί όρθό- 
τερον. 

2 Προηγούνται δύο τετράστιχα, άτινα παραλείπω. 

Θεωρείται πόλις αρχαιότατη τής Αρμενίας, έχουσα καί διάσημον ναόν τής 

θεάς Άναΐτιδος, τής Αφροδίτης τών άρμενίων. Περί τό 305 μ. X. ό άγιος Γρη- 

γόριος ό Φωτιστής, δστις έκήρυττε τόν Χριστιανισμόν έν Άρμενό*, διαφωνήσας 

πρός τόν βασιλέα Θιριδάτην επί θρησκευτικών ζητημάτων, έγκατεστάθη επί τινα 

καιρόν εις Έρζινδζάν. Είς άνάμνησιν τής διαμονής τοΰ Αρμενίου ιεράρχου, ίδρύ- 

θησαν είς τά πέριξ τής πόλεως δύο Αρμένικοι μοναί, σωζόμεναι μέχρι τών προσ¬ 

φάτων σεισμών τής Τουρκίας (1939). Μετά τήν νίκην τοΰ σελτζουκίδου σουλτάνου 

Άλπ-Άρσλάν, κατά τοΰ αύτοκράτορος Ρωμανού τοΰ Διογένους, ή πόλις μεθ’ ολο¬ 

κλήρου τής επαρχίας, περιηλθεν εκ τών Βυζαντινών είς τούς Τούρκους, έκ τούτων 

δέ είς τούς Μογγόλους νικήσαντας τούς σελτζουκίδας τφ 1243. Άφοΰ δέ έκυριάρ- 

χησαν αυτής οί Μογγόλοι, Τάιαροι καί Τυυρκομάνοι, προσηρτήθη όριστικώς είς τό 

κράτος τών Οσμανιδών, τφ 1473, υπό Μωάμεθ Β' τοΰ Πορθητοΰ. Τφ 1784 κατε- 

στράφη κατα μέγα μέρος υπό σεισμού, ταφέντος τότε υπό τά ερείπια καί τοΰ γενι¬ 

κού διοικητοΰ Σουλεϊμάν πασά. Καί άνεκτίσθη μέν μετά τινα χρόνον επί τη βάσει 

νέου σχεδίου, αλλά δεν άνέλαβε τήν προηγουμένην σπουδαιότητά της. 

4 Οροσειρά τής μεσημβρινής Μικράς Ασίας, άνήκουσα είς τόν Ταύρον τής 

Κιλικίας. \ περκειται τοΰ κόλπου της Μερσίνας καί έχει ύψηλοτέραν κορυφήν τό 

Μεντιλις-Νταγ (3500 μ.). Ο Σκυδισος τών μεσαιιονικών χρόνων. 

3 Σαρή Χατοΰν : Ξανθή δέσποινα. Ή λέξις ήτο έν χρήσει έν Τουρκία πα- 

λαιότερον, καί έχρησιμοποιεΐτο αντί τοΰ χάνουμ : κυρία, 
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διά την Τραπεζοΰντα, εκείνος δέ άπήντησε λέγων : «'Όλη αυτή ή ταλαιπω¬ 

ρία, ως λέγεις, είναι προς δόξαν καί μεγαλείου τής θρησκείας μας. Όφεί- 

λομεν νά λογοδοτήσωμεν προ τής θείας δίκης χατά την μέλλουσαν ςωήν. 

Μή λησμονής δτι κρατούμεν άνά χεΐρας τό ιερόν του ισλαμισμού ξίφος 
εάν φεισθώμεν των κόπων αυτών, δεν θά άρμοζη εις ημάς ο τίτλος του 
Γαζή»1 "Οταν εΰρίσκοντο ήδη προ των πυλών τοΰ φρουρίου της Τραπε- 

ζοΰντος, ή Σαρή Χατοΰν άπετάθη έκ νέου προς τον σουλτάνου, λέγουσα: 

«Τό φροΰριον αυτό ανήκει εις την νύμφην μου3. Αφες αυτό εις εμε!» 

'Ο βασιλεύς όμως δεν άπηντησε, προσποιούμενος τόν άδιάφορον, μέχρις 
δτου άφίχθησαν τά εν Σινώπη πλοία καί διεξήχθη σφοδρός άγων, κατά 
ξηράν καί κατά θάλασσαν, άγων τοιοΰτος (οστε οι εν τφ ψρουρκο άπηύ- 

δησαν καί ούτως ή Τραπεζοΰς κατελήφθη. Έκομισαν τότε προ τοΰ άνα- 

κτος, ως ήτο άρμόζον καί δίκαιον άλλοοστε, τον αυτοκρατορα, τους ηγεμο- 

νας καί τούς άλλους εγκρίτους άπιστους τοΰ φρουρίου, τους οποίους επι- 

βιβάσαντες εις τά πλοία άπέστειλαν εις Κωνσταντινούπολιν, ένω οί νικη¬ 

φόροι στρατιώται είσελθόντες εις την πόλιν έλεηλάτησαν αυτήν και ίκα- 

νοποιήθησαν σφοδρά. Αρκετά έκ των κτημάτων τοΰ φρουρίου έχάρισεν 
ό τροπαιοΰχος σουλτάνος εις τήν μητέρα τοΰ Ουζουν Χασάν καί την 
άπέστειλε μετά τιμών και πολλοΰ σεβασμού εις τήν επαρχίαν τοΰ υίοΰ 
της. Καί ό βασιλεύς, κατά τούς ορισμούς ου; ειχεν έκδωσει προηγουμένως, 

διέταξε νά οίκοδομήσωσι καί έν Τραπεζοΰντι διάφορα μεγαλοπρεπής τε¬ 

μένη καί μεστζίτια Ούτο.) καί έγένετο. Εκάλεσεν εις Τραπεζοΰντα ικα¬ 

νούς μουσουλμάνους, διανείμας εις αυτους τας εγκαταλειφθείσας παρα 
των απίστων Ελλήνων οικίας, τούς έναπομείναντας δέ εντός τοΰ φρου¬ 

ρίου "Ελληνας έξισλάμισε διά τής βίας, όνομάζων αυτούς γενιτσάρους, 

σιλαχτάρηδες καί σιπαχήδες3- Τάς γυναίκας αυτών, άνερχομένας εις οκτα’ 

κοσίας, διένειμε τοίς άνθριόποις τοΰ σαραγιού ί. Έκεΐθεν ο σουλτάνος 
μετέβη εις «Σουνίσαν» ; Συναντήσας εκεί τόν Κηζίλ Αχμετ 6, έδωρησεν 
αΰτφ τιμάρια εις Ρούμελην, ικανά σαντζάκια, ως καί τήν πολιν τής Κα¬ 

ι Αγωνιστής, νικητής, τροπαιοΰχος. 

2 Ώς γνωστόν, ό Ούζούν Χασάν ένυμφεύθη τήν ανεψιάν τοΰ αύτοκράτορος 

τής Τραπεζοϋντος Δαυίδ τοΰ Κομνηνοΰ. 

8 Παλαιοί στρατιώται τοΰ οθωμανικοί στρατοΰ. Σιλαχτάρηδες : υπασπισταί, 

Σιπαχήδες : ιππείς. 
3 "Ιδε σχετικά έν : Φραγκίσκου Β ί κ κ ι ο, Άκέκδοτος Ελληνικός 

Κώδιξ περί τής ιστορίας των Τούρκων σουλτάνων. Περιοδικόν « Επιθεώρησις», 

Ρώμη, "Ετος Β', άριθμ. 11, Νοέμβριος 1939, σ. 43. 

ό Είς τό χειρόγραφον τοΰ Βατικανού ή φράσις αύτη δεν υπάρχει. 

6 Αδελφός τοΰ Ίσμαΐλ Ίσφεντιάρ. 

Μωάμεθ Β' ό Πορθητής. 

σταμώνος Τ Αποδεχθείς ούτος τήν προσφοράν τοΰ σουλτάνου, εζήτησεν 
άδειαν ίνα μεταβή προς συνάντησιν τής μητρός του καί άπήλθεν εις 
Μπόλου (: Βιθύνιον). Έκεΐθεν πορευθείς προς συνάντησιν τοΰ Ούζοΰν 
Χασάν, παρέμεινε παρ! αΰτφ επί ικανά έτη, μέχρι καί τής ενθρονίσεως 
τοΰ σουλτάνου Βαγιαζητ (: 1481) 2. 'Η νίκη αύτη των τροπαιούχων τουρ¬ 

κικών στρατευμάτων, έγένετο εν έτει έγείρας 865 (: 1461), διά χειρός τοΰ 
ενδόξου σουλτάνου Μεχμέτ Χάν. 

Κεφάλαιον.—Αιήγησις των πράξεων τοΰ σουλτάνου, έπιστρέψαντος 
έκ τοΰ πολέμου αΰτοΰ (: έκ Τραπεζοϋντος). 

Καταλαβών λοιπόν τό προαναφερθέν φρούριον, ό σουλτάνος Μεχμέτ 
έπέστρεψεν εις Κωνσταντινούπολιν, ένθα προσήλθε καί δ Ίσχάκ πασάς, 

τόν οποίον προηγουμένως είχε διορίσει Τοπάρχην Ρούμελης. Τότε ήρχισαν 
προσερχόμενοι εις Κωνσταντινούπολιν οί πρέσβεις τών πέριξ κρατών 
μεταξύ δέ αυτών καί πρέσβεις τοΰ ήγεμόνος τής Βλαχίας, τούς πρέσβεις 
ομο)ς αυτούς άπέστειλαν έκ νέου εις τήν χώραν των, έν συνοδεία άλλων, 

ήμετέρων πρέσβεων. Οΰτοι δέ παρουσιασθέντες ενώπιον τοΰ δεσπότου τής 
Βλαχίας, μετεβίβασαν αυτφ τάς διαταγάς τής Πύλης. 'Ο δεσπότης άπαν- 

τών ειπεν. «Οι υπήκοοί μου, κατά δυστυχίαν, δεν είναι ειλικρινείς απέ¬ 

ναντι μου. Εαν, υπάκουων τή επιθυμία καί διαταγή τοΰ σουλτάνου, άπέλ- 

θω διά Κωνσταντινούπολιν, ασφαλώς θά προσκαλέσωσιν άλλον τινά ώς 
ηγεμόνα αυτών. Ώς έκ τούτου θά έπρεπεν ό βασιλεύς νά άποστείλη προς 
ύπεράσπισιν τής χώρας μου ένα έκ τών τριών Βέηδών του, εις τά παρά¬ 

λια τοΰ Δουνάβεως, ούτως ώστε καί εγώ νά δυνηθώ, μεταβαίνουν εις Κων¬ 

σταντινούπολην, νά υποβάλω αΰτφ τά σέβη μου». Κατά ταΰτα, βασιζόμε¬ 

νος δ σουλτάνος εις τούς λόγους τοΰ ήγεμόνος, επεμψε τόν Τσακιρτζή- 

Μπασήν3 Χαμζά Βέην, προς προάσπισιν τής Βλαχίας, αυτός δέ ήγκυροβό- 

1 Είναι γνωστόν, ότι ό Μωάμεθ Β’ έξεχώρησε τώ Κηζίλ Άχμέτ τήν τοπαρχίαν 

τής Παφλαγονίας, μετά πρώτευούσης τής Κασταμώνος, αντί ετησίου φόρου 50000 

δουκάτων. ( Ιδε :Νεοκαισαρείας "Αμβροσίου, Ιστορία τοΰ Τουρκι- 

κοΰ Κράτους, Κων/πολις, 1911, σελ. 125). 

3 Ακολουθούν δύο τετράστιχα. 

Καί εις τά δύο χειρόγραφα, ο τίιλος τοΰ Χαμζά Βέη, άναφέρεται έσφαλμέ- 

νως, ώς «Τσικιρικτσή—Μπασή», ένφ γνωστόν τυγχάνει, ότι ό πραγματικός τίτλος 

ήτο «Τσακιρτζή Μπασή». ΉΙτο δέ ούτος ανώτερος βαθμός έκ τοΰ σώματος τών 

«Ρικιάπηδων» ( : αναβολέων). Είναι ό τέταρτος κατά σειράν, άπό τούς άγενείους 

οφφικιαλίους τής οθωμανικής αυλής. «Βαστά τήν σκάλαν τής σέλλας τοΰ ίππου, 

έφιππεύοντος τοΰ σουλτάνου . . . Ούτοι λέγονται καί κολτοΰκ-βεζυρλερή, ωσάν όπου 

έ'χουσι προνόμιον νά έγγίζωσι τό σώμα τοΰ βασιλέως, νά άπτωνται τής μασχάλης 

του όταν περιπατή ή αναβαίνη τάς άναβάθρας, νά τόν σηκώσουν όταν καβαλι- 

κεύη, όταν έμβαίντ) ή έβγαίνη άπό τό πλοίο ν .. , Αυτοί ούν οί ρικιάπ-άγαλαρί, 
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λησεν εις τά παράλια τοϋ Δουνάβεως. Βαδίσας δμως εκείνος (: 6 ηγεμών 
την Βλαχίας Χ), νύκτωρ επί των πάγων, συνέλαβε τον Χαμζά Βέην καί 
άλλους πολλούς μουσουλμάνους καί άνεσκολόπισεν αυτούς. Εισήλασεν 
έκεΐθεν εις διαφόρους επαρχίας, αΐχμαλωτίζων καί θανατοόνοον τους κα¬ 

τοίκους αυτών. Άποστείλας δέ έπειτα τάς κεφαλάς τοΰ Χαμζά Βέη καί 
των άλλων προκρίτων μουσουλμάνων εις τον ηγεμόνα τής «Έγκιουρούς» 2, 

είδοποίησεν αυτόν, δτι ήτο εχθρός των Τούρκων. "Έκτοτε, άπαντες ο«· 

άπιστοι βέηδες καί ηγεμόνες, άνεγνώρισαν αυτόν ως θανάσιμον εχθρόν 

τοϋ σουλτάνου ημών. 
Κεφάλαιον Εκθέτω έν αύτφ τά τής εισόδου τοΰ σουλτάνου Μεχ- 

μέτ εις Βλαχίαν καί τής έκχωρήσεως τοϋ βιλαγιετίου αυτού εις τον αδελ¬ 

φόν τοΰ Καζικλή (: άνασκολοπιστοΰ). 

ΙΙληροφορηθείς δ σουλτάνος τήν απάτην τοΰ απίστου αύτοΰ ήγεμό- 

νος εναντίον των μουσουλμάνων, συνεκέντριοσε τους στρατιωτας τοΰ 
Τσλάα καί έπηλθε κατά των παραλίων τοΰ Δουνάβεως. Διελθών τον 

οί καί κολτοΰκ βεζυρλερί λεγόμενοι, γίνονται πασάδες με τρία τούγια ως επι το 

πλεΐστον καί πολλάκις καί βεζΰρης τής πόλεως γίνεται τις έξ ^αύτών . . .» (’ Ιδε 

*Α θ α ν. *Υ ή» η λ ά ν τ ο υ, Τά μετά τήν άλωσιν, σελ. 721). Ό περί οΰ ό λό¬ 

γος Χαμζά Βέης, ήτο έκ των ευνοούμενων τοΰ Μωάμεθ Β'. Έγεννήθη έν Κωνσταν- 

τινουπόλει τφ 1418 καί έχρημάτισεν γενίτσαρος τής φρουράς τοϋ σουλτάνου Μουράτ 

καί άργότερον τοΰ Μωάμεθ. Έθεωρεΐτο έκ των μάλλον Ικανών πολεμιστών τής 

εποχής του, δι' δ καί ό σουλτάνος διώρισεν αυτόν, κατά σειράν, αρχιστράτηγον, «τσα- 

κιρτσή-μπασήν» καί Τοπάρχην. Άπέθανε τφ 1461, φονευθείς παρά τοΰ Δρακούλη· 

1 Εννοεί τον Βλάδον Δρακούλην, τον κληθέντα άνασκολοπιστήν. Τον τίτλον 

τούτον έλαβε, διότι ηύχαριστεΐτο νά άνασκολοπίζη. Άναφέρεται δτι άνεσκολόπισεν 

600 Βοεμούς εμπόρους καί 500 Βλάχους εύπατρίδας άντιφρονοΰντας αύτφ. Πλήν 

δμως τοΰ άνασκολοπισμοϋ μετεχειρίζετο καί άλλας βασάνους. Λέγεται δτι των 

αιχμαλώτων έζέδερε τδ πέλμα των ποδών, ήλειψεν έπειτα τούτο άλατι, καί έθετεν 

αιγας, ινα λ,είχωσι τούς έκπελματισμένους πόδας. Αλλοτε, Ιουρκων πρέσβεων μη 

θε?„ησάντων νά άποκα/ακρθώσιν ενώπιον του. έκάρφωσε τάς κιδάρεις επί των κε¬ 

φαλών αυτών, συναθροίσας δέ ποτέ τούς έξ ανεργίας πένητας, έστίασεν αυτούς 

πλουσιοπάροχας καί έπειτα κατέκαυσεν έν τφ τόποι τής έστιάσεως. Άναφέρεεα 

ωσαύτως δα έμεΰρε μηχανήν, διά τής οποίας άπετεμάχιζε τούς ανθρώπους εις λε- 

πτά τεμάχια, δπ2ρ δέ άνείκαστον τάς κεφαλάς των βρεφών καθήλου επί των 

άποκεκομμένων μαστών των μητέρων, ήνάγκαζε δέ ταυτοχρόνως τά παιδία νά τρώ- 

γωσι τά έψημμένα σώματα των μητέρων αυτών. Διά πάντα ταΰτα, οί μεν Βλάχοι 

άπεκάλουν αυτόν Τζεπελπούς (: δήμιον), οί δέ Τούρκοι Καζικλή Βόδα ( : άνασκο- 

λοπιστήν Βοεβόδαν). 

2 ’Έγκιουρούς ( : Ουγγαρία). "Οσον καί αν τουρκιστί ή Ουγγαρία λέγεται 

Ματζαριστάν, πολλοί Τούρκοι ιστορικοί άποκαλοΰσιν αυτήν ’Έγκιουρούς. («Ί στο¬ 

οία Πε τ σ εβ ή», έκδ. Άχμέτ Ρεφίκ, Κωνστανανούπολις, 1963, σελ. 39), 

·> Προηγούνται δύο τετράστιχα. 
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ποταμόν, εισήλασεν εντός τής επαρχίας τής Βλαχίας, ένθα άπαντες οί 
κάτοικοι εδήλωσαν υποταγήν αύτφ, ενώ ό προρρηθείς Καζικλή Βόδα έ- 

γένετο άφαντος. Έρημοόσας διά τοΰ νικηφόρου στρατού του τά από των 
εκβολών τοΰ Δουνάβεως μέχρι τοΰ ’Ίστρου, κατέλαβε τήν Πράϊλα (: Βρα¬ 

ΐλαν). Τότε ενεφανίσθη καί ό εχθρός ίου. Οί πολεμισταί τοΰ πατισάχ 
ελαβον θεσιν μάχης καί άντιληφθέντες δτι ό εχθρός οΰτος ήτο στρατός 
τοΰ Καζικλή, έπετέθησαν εναντίον του καί ήχμαλώτισαν τό πλεΐστον 
αυτών, τοΰ βοεβόδα άποδράσαντος εις φάραγγας καί όρη. Τήν πρωίαν 
τής επομένης ημέρας ό σουλτάνος άπέστειλε προς καταδίο/ξίν του τον 
?Αλή Βέην, ενώ άπαντες οί έναπομείναντες στρατιώται καί πρόκριτοι 
των Βλάχων, προσπεσόντες ένοόπιον τοΰ πατισάχ, έδήλουν ύποταγήν. 

ΓΙρίν δέ άπέλθη τής Βλαχίας ο πατισάχ διώρισεν έν αυτή ηγεμόνα τον 
νεοότερον αδελφόν τοΰ Καζικλή ι δστις μέχρι τοΰδε υπηρετεί παρά τφ 
βασιλεΐ, παρέδωσεν αύτφ τούς αιχμαλώτους καί ομήρους καί, λαβών ικα¬ 

νήν ποσότητα χρημάτων ώς φόρον ύποτελείας, έπέστρεψε μετά των άν- 

δρων του εις τήν επαρχίαν του. 'Ο πόλεμος οΰτος ελαβε χιόραν έν έτει 
έγείρας 866 ( : 1462) 3. ρ 

Κεφάλαιον. —Διήγησις τών πράξεων τοΰ βασιλέως, μετά τήν επιστρο¬ 

φήν του έκ Βλαχίας εις Άδριανούπολιν. 

Έπιστρέψας ό βασιλεύς εις Άδριανούπολιν, δεν απέλυσε τον στρα¬ 

τόν αύτοΰ, αλλά κατηυθΰνθη αμέσως εις Καλλίπολιν. Διέταξε τά έν 
Κωνσταντινουπόλει καί Καλλιπόλει ευρισκόμενα πλοιά του νά κατευ- 

θυνθώσιν εις Μυτιλήνην προς κατάληψιν τοΰ φρουρίου αύτής. Πράγματι 
δε, έντός τοΰ ίδιου μηνός, ό στόλος ήτο έτοιμος προς δράσιν καί δ σουλ¬ 

τάνος διηυθΰνθη κατά τής Μυτιλήνης, στρατοπεδεΰσας εις τό «Έγιαζ- 

μίτ* 3. Έκεϊθεν δ στρατός διεβιβάσθη εις Μυτιλήνην καί, στήσας τά 
τηλεβόλα, του επί τριάκοντα οκτώ ολοκλήρους ημέρας έβομβοβόλησε τό 
φροΰριον καί κατέρριψε τά τείχη αύτοΰ, μέχρις οΰ οί έντός αύτοΰ άπι¬ 

στοι εδήλωσαν υποταγήν. Ό ήγεμών τής νήσου, δστις ωνομάζετο «Κα- 

ταλούζ» 4, έξελθό)ν τοΰ φρουρίου, ενεφανίσθη εις τον Μαχμούτ πασάν, 

1 Τον αδελφόν τοΰ Δρακούλη, οί Τούρκοι ιστορικοί, (Μ α ν σ ου ρ ή Ζ α ν¬ 

τε, 2 ο λ ά κ Ζ α ν τ έ, κ. ά.) άποκαλονσιν Καδούλ, ό Κριτύβουλος καί 

άλλοι ήμέτεροι καί ξένοι Ραδούλ, ό δέ Ύ ψ η λ ά ν τ η ς (Τά μετά τήν άλωσιν; 

σελ. 11) καλεΐ Λειόταν. 

3 Ακολουθούν δύο τετράστιχα. 

3 Μικρά κωμόπολις κείμενη εις τον νομόν Περγάμου. Τό σημερινόν ’Αδρα- 

μύτιο-ν. 

Λ Ώς γνοιστόν, ή Μυτιλήνη άνήκεν εις τήν Γενουηνσίαν οικογένειαν τών Κα- 

τελούζων, διορηθεΐσα αύτοΐς υπό τών Παλαιολόγων. Ήγεμών τής νήσου κατά τήν 

εποχήν εκείνην ήτο ό Νικόλαος. 
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δηλοδσας τα έξης : «Ιδού εγώ, έγκατα λιπών εντός του φρουρίου τον α¬ 

δελφόν, τον υιόν και την -θυγατέρα μου, προσήλθον τφ σουλτάνφ, έτοι¬ 

μος ών νά τψ παραδώσω την νήσον, εάν ούτος έφείδετο τής ζωής μου». 

Τότε ό Μαχμούτ, μετεβίβασε τφ σουλτάνφ τούς λόγους τού ήγεμόνος, 

ούτος δέ διέταξε νά προσαγάγωσιν ενώπιον του τον «Καταλούζ» (: Νι¬ 

κόλαον). ΙΙροσελθών δέ ούτος, ήσπάσθη τούς πόδας τού πατισάχ, δστις 
διέταξε νά περιποιηθώσι δεόντως τον ηγεμόνα και νά τφ έτοιμάσωσι 
μεγαλοπρεπή σκηνήν παρά την τού Μαχμούτ πασά Ούτω και έγένετο. 
Διέταξεν ακολούθως τον ίδιον Μαχμούτ ϊνα, μεταβαίνων εις την νήσον, 

καταλάβη άπαντα τά υπάρχοντα καί καταγράψη άπασαν την περιουσίαν, 

κινητήν καί ακίνητον, των κατοίκων αυτής, των τε προκρίτων καί των 
αστών καί των χωρικών. Πράγματι δέ ό Μαχμούτ πασάς, έκτελέσας τάς 
διαταγάς τού σουλτάνου, έπέστρεψε καί άνέφερε τφ βασιλεϊ σχετικώς. 

Ούτος κρατήσας δι’ εαυτόν δσους εκ των όμηρων καί δσα των κτημάτων 
έβούλετο, διένειμε τά υπόλοιπα εις τούς πολεμιστάς, τούς πένητας καί 
τούς προύχοντας σοφούς έκ των άνδρών τής ακολουθίας του. Διέλυσε την 
φρουράν των απίστων, άπεμάκρυνεν δσους έξ αυτών έθεώρησεν υπό¬ 

πτους, έπιτρέψας τοΐς άλλοις νά παραμείνωσι, διώρισεν ιεροδίκην είς 
την πόλιν, διένειμε τάς έγκαταλελειμμένας οικίας των απίστων είς τούς 
μετοίκους μουσουλμάνους, μετέτρεψε τάς τόσας εκκλησίας τής πό- 

λεως είς τεμένη καί τάξας ικανούς έκ τών γενιτσάρων του φρουρούς τής 
νήσου, έπέστρεψεν είς Κωνσταντινούπολή, φέρων μεθ’ εαυτού καί τον 
ήγεμόνα Καταλούζ, μετά τού αδελφού καί τών τέκνων του. Έγένοντο δέ 
δλα αυτά έν έτει έγείρας 866 ( : 1462) \ 

Κεφάλαιον.—Διήγησις τής καταλήψεως υπό τού σουλτάνου τής Βοσ¬ 

νίας και τών πράξεων αυτού έν τφ βιλαγιετίφ του3. 

Κεφάλαιον.—Έν αύτφ εκθέτω τά τής οικογένειας τών Καραμάνο- 

γλου, ώς καί τά τής δράσεως τού Ούζούν Χασάν 3. 

Κεφάλαιον.—Τίνι τρόπφ μετέβη ό σουλτάνος είς Αλβανίαν. 

Νικηθεντος τού Σερμέτ Βέη έν Άλβανίφ υπό τού Τσκενδέρ 4, ώς έπί- 

1 Παραλείπονται δύο τετράστιχα. 

3 Παραλείπεται τό κεφάλαιον τούτο, ώς μή ενδιαφέρον. 

3 Ωσαύτως. 

" Ό Καστριώτης ( : Ίσκενδέρ) λύσας την τριετή ειρήνην, ήν είχε συνομολο¬ 

γήσει μετά τοΰ σουλτάνου, ήρξατο ένοχλών τούς όθωμανούς. Ό σουλτάνος έπεμ-ψεν 

αμέσως τον Σερεμέτ Βέην μετά 14000 Ιππέων, νικηθεντος δέ αύτου, έπεμφθησαν 

δύο άλλοι στρατηγοί, ό Αλβανός Βαλαβάν Βαδέρα καί Γιουνούς, άγοντες περισ¬ 

σότερον στρατόν, άλλα καί ούτοι ένικήθησαν υπό του Ίσκεντέρ Βέη. 
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σης καί τών άλλων πασάδων, ό σουλτάνος έξεστράτευσεν επί κεφαλής 
ικανού στρατού είς Αλβανίαν. Άγωνισθείς επί αρκετόν, καθυπέταξεν 
ένίους έκ τών βέηδων τής χώρας, τών άλλων μή παραδοθέντων ή διαφυ- 

γόντων. Τότε ό σουλτάνος άνήγειρεν έν τω κεντρω τής Αλβανίας μέγα 
φρούριον, όνομιίσας αυτό Έλβασάν, κατηδάφισε την πόλιν «Τσιόρλου»1 *, 

έτοποθέτησε φρουράν είς τό φρούριον καί άπήλθεν έν έτει έγείρας 870 

(: 1468). 

Κεφάλαιον.—Διήγησις τής στάσεως τού Πίρ Άχμέτ και Κασήμ, ηγε¬ 

μόνων τής Καραμανίας*. 

Κεφάλαιον.—Διήγησις τής άλώσεως τού Έγρίπου. 

Έπιστρέψας λοιπόν ό σουλτάνος είς Κωνσταντινούπολή, παρεχώρησε 
τφ Μαχμούτ πασά 3 την Καλλίπολιν ώς τιμάριον καί διέταξεν, δπως τα¬ 

χέως συγκεντριονων άπαντα τον στόλον κατευθυνθή είς ’Έγριπον (: Εύ¬ 

βοιαν) καί πάση θυσία κυριεύση αυτήν. Καί ό Μαχμούτ πασάς ούτος 
έκτελέσας τάς διαταγάς τού άνακτος, είδοποίησεν αυτόν δτι έπορεύετο 
κατά τής νήσου. Ένφ δέ ούτος άγων 400 πλοία καί 80000 ανδρας διηυ 
θύνετο κατά τής νήσου, δ σουλτάνος μετά μεγίστου ρτράτου άπήλθε διά 
ξηράς καί έστρατοπέδευσεν έν τοίς παραλίοις, απέναντι τής είρημένης 
νήσου. Κατεσκεύασαν τότε εις τό στενόν γέφυραν καί διά τών πλοίων 
διεβίβασαν δλον τον στρατόν έπί τής νήσου. Ούτω πολιορκήσαντες την 
νήσον ό μέν Μαχμούτ πασάς από θαλάσσης καί ό σουλτάνος από ξη¬ 

ράς, επίεζον αυτήν. Τότε όμως ένεφανίσθησαν πλοία απίστων, άλλ’ άν- 

τικρύσαντα τον απειράριθμον στρατόν τών Τούρκων, άπεμακρύνθησαν 
έγκαταλιπόντα τούς εντός τού φρουρίου. Ίδό>ν αυτό δ σουλτάνος διέ¬ 

ταξεν λεηλασίαν. Όρμήσαντες δέ οί ανδρείοι πολεμισταί τού Ίσλάμ, 

έχοντες έπί κεφαλής τον Μαχμούτ πασάν, εϊσήλθον είς τό φρούριον 
καί έλεηλάτησαν αυτό καί την ολην νήσον έπί τρεις ημέρας καί νύκτας. 

Την τρίτην δέ ημέραν 6 βασιλεύς διέταξε πάσα ψυχή ζώσα νά έξαλειφθή 
καί νά τεμαχισθή πας κάτοικος έπί τής γέφυρας. Ούτω καί έγένετο καί 
ό ’Έγριπος μετεβλήθη είς πασαλίκιον οθωμανικόν. Αί έκκλησίαι τής πό- 

λεως μετεβληθησαν είς τεμένη. Λί έγκαταλειφθεΐσαι οίκίαι τών απί¬ 

στων περιήλθον τοΐς μουσουλμάνους, διωρίσθη έν τή πόλει ιεροδίκης καί 
ούτω πιος, ή νήσος έγένετο μουσουλμανική επαρχία έν έτει έγείρας 874 

(: 1470), έπί σουλτάνου Μεχμέτ Χάν Γαζή \ 

1 Παρά χό Δυρράχιο ν, άναγερθεΐσα υπό τοΰ Καστριώτου. 

3 Παραλείπεται διά τούς αυτούς ώς άνω λόγους. 

* Τον πρφην Μέγαν Βεζύρην. (’Ίδε περί αύτοΰ ανωτέρω, σελ. 227. σημ. 2 καί 
X α λ κ ο κ ο ν δ ύ λ η ν Η., σελ. 231). 

^ Ακολουθούν δύο τετράστιχα. 
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Κεφάλαιον.—Εκστρατεία κατά τής Καρ«μανίας Γ 
Κεφάλαιον.—Αποστολή τοΰ 'Ισχάκ πασά, εις Καραμανίαν-. 

Κεφαλαίου. Αλο^σις της 'Αλαιε (: Κορακισιου) υπό τοΰ Γκ.εδικ 
Έρή \4χμετ πασά 3. 

Κεφάλαιον.—Έκπόρθησις τής Σελεύκειας 

Κεφάλαιον. - Συνέχεια τής διηγήσεως των συμβάντων έν Καραμα- 
νία 5. 

Κεφάλαιον.—Γενεαλογία τού Ουζοΰν Χασάνυ. 

Κεφάλαιον.—Διήγησις τής καταλήψεως τής «Κιέφφε» 7 ύπατου απε¬ 

σταλμένου του σουλτάνου Μεχμέτ Γκεδίκ Έρή 'Αχμέτ πασά8. 

Κατακτησας λοιπόν ό σουλτάνος άπασαν τήν χώραν των Ελλήνων, 

1 Παραλείπίται ώς μη ενδιαφέρον. 

2 Ώπαύτως. 

3 Ωσαύτως. 

4 Ώααΰτως. 

5 Παραλείπρ.το,ι διά τούς αυτούς ώς άνω λόγους. 
β Ωσαύτως. 

Πόλις εις τήν νοτιοανατολικήν ακτήν τής Κριμαίας ίδρυΟεΐσα τφ 1266 υπό 

των Γενουηνσίων, έπί τής θέσεως τής παλαιάς πόλβως Θεοδοσίας, αποικίας τών 

Μιλησίων. Άπέβη ή μεγαλύτερα πόλις τής Ταυοικής, αριθμούσα περί τάς 100000 

κατοίκους. Κυριευθεισα υπό των Τούρκων1 τφ 1475 εκαλείτο διά τήν σπουδαιότητα 

αυτής Μικρά Σταμπούλ ή Σταμπούλ τής Κριμαίας. *Υπό τούς Τούρκους διετέλε- 

σε μέχρι τής υπό των Ρώσσων άνακτήσεως αύτής κατά τά έτη 1770 καί 1783. 

Λπό των Ροίσων καλείται Φεοδοσία, υπό των Τούρκων Κιέφφε, υπό δέ των Ευ¬ 

ρωπαίων Καφφάς. ’Άγνιοστον διαιί έλαβε τό όνομα τούτο. Λέγεται ότι έκλήθη 

ουτω από τού αραβικού κιαφήρ {: άπιστος), ή, όπως εικάζει Ιταλός ιστορικός, από 

τής οικογένειας τού Γενουηνσίου Καφφάρου. ('Ίδε : Α. II α σ π ά τ η, «Τό εμπό¬ 

ρων των Γενουηνσίων έν Κιον/πόλει καί Εύξείνφ Πόντψ κατά τον Μεσαίωνα», έν 

περιοδ. Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγου Κωνσταντινουμόλεως, Τόμ. ΣΤ'., σελ. 138—1(55 

καί Τόμ. Ζ:., σελ. 82—126). 

8 Βεζύρης πριοθυπουργεόσας επί τετραετίαν επί Μωάμεθ Β'. *Ητο Αλβανός 

τό γένος, ανήκε δέ εις τό τάγμα των γενιτσάρων καί τύ δερβισικόν σώμα των 

Μπεκτασήδων. Διακριθείς διά τήν ανδρείαν του, προήχθη είς Τοπάρχην Ρούμελης 

και κατόπιν είς βεζύρην. Τφ 1478, ό σουλτάνος άνέθεσεν είς αυτόν νά κυριεύση 

την Σκόδραν τής Αλβανίας, άλλ* άρνηθείς έπαύθη καί έκλείσθη είς τό φρούριον 

Λνατολ-Χισάρ τοΰ Βοσπόρου. 'Άργότερον όμως άποφυλακισθείς διωρίσθη πασάς 

τής Αυλώνος. Επί Βαγιαζήτ τού Β ο Γκεδίκ Έρή ’Αχμέτ πασάς, ένίκησεν τον 

αδελφόν τούτου, τόν ήγεμονόπαιδα Δζέμ, έπαναστατήσαντα. Ύποπεσών άργότερον 

εις δυσμένειαν έθανατωθη τφ 1482 κατά διαταγήν τοΰ σουλτάνου, εντός λουτρώ- 

νος έν Άδριανουπόλει. (’Ίδε περί αυτού έν : *Α β ρ. Β α π ο ρ ί δ ο υ, Επίτομος 

Βι ο γραφική Ιστορία των Σουλτάνων τής Όθωμανικής Αυτοκρατορίας, έκδ. δεύ¬ 

τερα, Κων/πολις, 1887, Τεύχος πρώτον, σελ. 100—119). 
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επόθει νά καταλάβη «αί τά παράλια τής θαλάσσης καί μάλιστα νά ί·- 

Ισ/·αίασ'1 απαντα «* ^ /.««£«. Διέταξε τότε τόν ίποτελή τον ’ν,ιιέτ 
Υα *βόί εκστρατείαν, αΰτός δέ έζοπλίσας τριακόσια πίοία 
συνεκεντρωσεν ικανόν στρατόν 4χ πεζών καί ιππέων καί οΐτως έκτε/έ- 

σας ιας δ,αταγας τοΰ σουλτάνου, παρουσιάοθη ενώπιον του, καί μή έοω 
τ,,σας ποιαν κατευνθυνσιν έμελλε νάλάβη, σταυρο.σας τάς χείράς’του άνέ- 

μενε. Ιοτε ο βασι,.νυ; τον ήίώτησεν : «Είσαι έτοιμος προς άναχώρησιν,. 

αυτό; δε ίπηντησε .· . Ι’ά πλοία καί οί άνδρε, μου άναμένουσ, τάς διά- 

γας σου». Ευθυς άμεσως τότε έκ.ρουσαν τα τύμπανα, άνηρτήθησαν αί 

σημαιαι ε» των ίσιων των πλοίων, οί πολεμισταί προσηυχ ήθησαν καί 
αποπλευσαντες εβδομηκοντα χιλιάδες ανδρείων στρατιωτών άπεβιβάσθη- 

σαν εις τον ’αμενα τής Κιέφφε καί έστησαν αμέσως τά τηλεβόλα των 
ενφ ο Αχμετ πασας, διατρέχω» τό στρατόπεδο» άνέκραζεν .· .Ανδρείοι 
πολεμισται του ΙσΛαμ! Άγωνισθήτε, ώστε ή πόλις αυτή να περιέλθη είς 

χειρας των μουσουλμάνων !>. Όρμήσαντες τότε οϊ στρατιώται, έπολέμη- 

σαν επι ημερας^καί νύκτας πολλας, ένοχλοΰντες καί κατατυραννοϋντες 
τους άπιστους. Αντελήφθησαν τότε οί άπιστοι, οτι οίέΓοΰρκοι Ιπρόκειτο 
παση θυσιφ να καταλάβωσι τό φρούριό» των καί συγκεντρωθέντες πέριΕ 
ου ηγεμονος των, έζήτουν νά παραδώση τό φρούριο» είς χειρας τοΰ έ,-’ 

θρου. Προ της επίμονης αίιτών, ό ήγεμών ήναγκάσθη νά δηλώση τήν τρί¬ 

τη» ήμερα» απο-της πολιορκίας υποταγήν. Τήν πέμπτη» ημέραν ήνοίχθη- 

σαν αι πυλαι του φρουρίου καί είσήλθον τροπαιοΰχοι οι άνδρες καί ή ση¬ 

μαία του σουλτάνου. Οί ϊμάμαι καί οί χατήπαι έψαλλαν θρησκευτικά ά¬ 

σματα και εύχας υπέρ μακροημερεΰσεως τοΰ βασιλέως. Εντός τού φρου¬ 

ρίου υπήρχε μία μεγάλη έκκλησία των απίστων Ελλήνων, τήν όποιαν 
μβτεβαλον εις τεμενος καί προσηυχήθησαν, άναγνώσαντες συνάμα εΰνός 
υπέρ του σουλτάνου Μεχμέτ. Ό ’Αχμέτ πασάς διένειμε» είς τους στρ'α- 

τιωτας και τους ιερωμένους έκτώνάνδρών του άφθονα δώρα καί νρή. 

ματα. Μετά χαντα παρέδωσε τφ σουλτάνιρ τήν περιουσίαν τοΰ άπιστου 
ήγεμονος και κατέγραψε» άπαντα τά κτήματα καί τάς οικίας καί τούς 
κατοίκους, πλουσίους τε καί πένητας τής πόλεως. Κρατήσας δέ δι’ εαυτόν 
και τον σου/.τανον τούς εκλεκτότερους έκ των ομήρων, τούς υπολοίπους 
διενειμεν είς του; ποΛεμιστάς. Τάς Ιγκαταλειφθείσας οικίας τών άπιστων 
παρεχωρησε τοις μουσουλμάνοις. Ακολούθως, επιτεθείς κατά τής Ά- 

αφ, ■ ανα/ 0ς^ κατέλαβεν αυτήν, ώς και άλλα τινά φρούρια, παραδοθέν- 

τα αμαχητει. Εκεϊθεν έπετέθη κατά τής Μενκιούπ ( : Ταρυκτάνης) τήν 
οποίαν, καιτοι επολιόρκησεν επ’ άρκετόν, δέν ήδυνήθη νά κυριεύση 
και προσεψυγεν είς τό εξής σπουδαίο» στρατήγημα. Ό ήγεμών τοΰ φρου¬ 

ρίου αυτου, πεισθείς ΰπο τών άνδρών του, επροθυμοποιήθη νά παραδώ- 

σπ αυτό τφ σουλτάνφ, πλήν όμως ή γηραιά μήτηρ του, άντιφρονοΰσα, 

16 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. ’Έτος ΙΣΤ 
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συνήθροισε στρατόν και άντέστη εις τάς εφόδους των πολεμιστών τον 
κραταιοϋ σουλτάνου. Προ της αντιστάσεως αυτής, ο Αχμέτ πασάς, λα¬ 

βών τον στρατόν του, άπήλθεν εις παρακείμενον κρησφύγετού, ες ού πα- 

ρηκολουθει τάς κινήσεις των απίστων. Ούτοι νομίσαντες ότι οί Γοΰρ- 

κοι άπεσϋρθησαν, ήρχισαν έξερχόμενοι τοϋ φρουρίου. Επιτεθείς τότε ό 
Άχμέτ πασάς, κατέλαβε τό φρούριον Μενκιούπ, αιχμαλώτισε τον ηγεμόνα 
καί τούς εύπατρίδας καί άπέστειλεν αυτούς εις Κωνσταντινούπολιν Κα- 

τέσχεν άπασαν την περιουσίαν των απίστων, διώρισεν ιεροδίκην, μετέτρε¬ 

ψε τάς έκκλησίας εις τεμένη καί άπήλθε τροπαιοΰχος, εν έτει έγείρας 880 

(: 1477), βασιλεύοντος τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ Χάν Γαζή1 2. 

Κεφάλαιον.—1Εκθέτω έν αύτφ τά τής εκστρατείας τής Μολδαυΐας3 4 5. 

Κεφάλαιον.— Εκθέτω έν αύτφ τά τής έκπορθήσεως τής Δαλμα¬ 

τίας !. 

Κεφάλαιον.—Εκθέτω έν αύτφ, τίνι τρόπιο καί διά ποιαν αιτίαν 6 

σουλτάνος Μεχμέτ έπολιόρκησε την Σκόδραν \ 

Κεφάλαιον.—'Όνομαστικός κατάλογος των σοφών βεζυρών τής επο¬ 

χής αυτής τής οθωμανικής δυναστείας °. 

Κεφάλαιον.—Περί τοΰ υίοΰ τοϋ Μεβλανά Ρουστέμ 6. 

Κεφάλαιον. —Μνημεία καί. τεκμήρια των διαφόρων πασάδων τής ε¬ 

ποχής αυτής 7. 
Χασάν πασάςΆνήγειρεν εν Προύση μέγα καρβάν-σαράϊ, τοϋ 

οποίου τό ήμισυ άφιέρωσεν εις την ίεράν πόλιν τής Μέκκας, τό δέ έτε¬ 

ρον εις τον υιόν του. Αυτός δέ, πένης ών, έπώλησε τοϋτο τφ ’Αχμέτ 
αγά, όστις πάλιν άφιέρωσεν αυτό εις την ίεράν πόλιν ημών. 

Βαγιαζήτ πασάς : —Άνήγειρεν εν πτωχοτροφειον εις Άμάσειαν, καί 

ίεροδιδασκαλεΐον έν Προύση. 

Χατζή Χαλήλ πασάς : Άνήγειρεν έν Άργυρουπόλει μέγα κελλίον 

καί έτερον μεδρεσέν. 

Καρατζά πασάς: — Μέγα κελλίον έν Γιάρ-Χισάρ. 

Χατζή Ούσή πασάς: —Οϋτος άνήγειρε μέγαν μεδρεσέν εις τό υπέρ 

1 Ακολουθούν δύο τετράστιχα. 

2 Παραλείπεται ώς μή ενδιαφέρον τήν ελληνικήν ιστορίαν. 

3 Ωσαύτως. 

4 Ωσαύτως. 

5 Ωσαύτως. 

Θ Παραλείπεται ωσαύτως. 
^ "Οσον καί άν κεφάλαιον τούτο δεν ενδιαφέρει αμέσως τήν ελληνικήν ίστο· 

ρίαν, μεταφράζεται έν τούτοις διά τό γενικώτερον αυτού ενδιαφέρον. 

Μωάμεθ Β'. ό Πορθητής. 

τήν Ευδοκιάδα πεδίον Άβάδ, τό όποιον άφιέρωσεν εις τήν ίεράν πόλιν 
τής Μέκκας. 

Μεχμέτ αγάς: — Πτωχοκομείον εις Όσμαντζίκ (: Πιμήλισσα). 

Φεΐζουλλάχ πασάς : —Άνήγειρεν έν Άδριανουπόλει μέγα άνάκτο- 

ρον περίλαμπρου. 

Μολλά Σαχίν: — Άνήγειρεν έν Φιλιππουπόλει μέγα πτωχοκομείον 
καί έ'τερον μεδρεσέν. 

Σαρουτζά πασάς : —Άνήγειρεν έν Καλλιπόλει πτωχοκομείον καί 
έν Σελευκείρ. τέμενος. 

Ίσχάκ πασάς : — Πτωχοκομείον καί μεδρεσέν εις Άϊνέγκιολ ( :Άλ- 

γελόκωμα). 

Κασήμ πασάς : — Μέγα μοναστήριον έν Άδριανουπόλει καί τέμε¬ 

νος είς Καράχισαρ ( : Νικόπολιν). 

Χαλήλ πασάς : — Μέγα κελλίον έν Νικομηδείρ. 

Ζαγανός πασάς : — Μέγα τέμενος έν Μπαλήκεσιρ ( : Μυσίρ). 

Κεμάλ πασάς : — Τέμενος έν Κωνσταντινουπόλει. 

Μαχμούτ πασάς : — Οϋτος άνήγειρεν έν Κωνσταντινουπόλει πτω- 

χοκομεϊον, μεδρεσέν, τέμενος καί διάφορα κελλία, αφιέρωσε δέ όλα 
αυτά τή ιερά τής Μέκκας πόλει, ως επίσης καί χίλια φλωρία κατ’ έτος, 

διά τούς πτωχούς τής ιδίας πόλεως. 

Μεσίχ πασάς : — Μέγα τέμενος εν Καλλιπόλει. 

Φαΐκ πασάς : Έπεθύμει πολλά, άλλ’ ούδέν έπραξεν. 

Νισαντζή Ίμπρήμ πασάς : — Μεδρεσέν έν Άδριανουπόλει. 

Χακίμ Γιακούπ: — Είς αυτόν οφείλεται πλήθος αριστουργημάτων 
αρχιτεκτονικών καί καλλιτεχνικών είς διαφόρους τής αυτοκρατορίας 
επαρχίας. Ύπουργεύοντος τοϋ Γιακούπ Βέη, άπαντες οί Εβραίοι τής 
Τουρκίας, πένητες καί εύποροϋντες, προσελήφθησαν είς τά ανάκτορα καί 
άνεδείχθησαν εις διαφόρους όργανικάς θέσεις. 

Σινάν πασάς1: — Μέχρι τοΰ θανάτου του ύπέσχετο πολλά, άλλ’ 

ούδέν έποίησεν. 

Τσελεμπής Μαγνησίας 3 : — Τέμενος έν Κιονσταντινουπόλει. 

Νισαντζή πασάς : — Ήτο τόσον πλέονεκτης καί φιλάργυρος, ώσ.τε, 
παρά τήν κολοσσιαίαν του περιουσίαν, ούδέν κοινωφελές εργον έποίησεν. 

Έσφετεριζετο τας περιουσίας των άλλων καί, μόνον δτε ένυμφεΰθη τήν 
θυγατέρα τοϋ έπαρχου Άλάϊε, άνήγειρε διά των χρημάτων αύτής μι¬ 

κρόν τέμενος έν Κων/πόλει. 

1 Έκ των καθηγητών τού Πορθητοΰ. Τφ 1447 έγένετο βεζύρης, άλλα παυ¬ 

θείς αμέσως, άπέθανε τφ 1487. 

8 Μεχμέτ έφέντης : Βεζύρης καί ιεροδίκης. Άπέθανε τφ 1486. 
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•Λ 
Χαζερή Κασήμ χαβάς : — Άνήγειρε τέμενος καί διδασκαλεϊον έν 

Κων/πόλει, τέμενος έν Άδριανουπόλει, μεδρεσέν έν Γίρούση, τέμενος | 

έν Εύβοια, τέμενος έν Κιέφφε, Πτωχοκομειον έν Σελεύκεια καί μεγά- 

λην γέφυραν επί τοΰ ποταμού Γκεντίζ ι. 
Νταούτ πασάς : — Τέμενος καί μεδρεσέν έν Κων/πόλει ^ 

Φεναρίί δγλοΰ Άχμέτ πασάς : —Έπόθει πολλά, άλλ’ άπεθανεν ά¬ 

πρακτος. 
Χαλήλ πασάς : — Τέμενος καί διδασκαλεϊον έν Κων/πόλει καί έτε¬ 

ρον τέμενος έν Μυτιλήνη. 

’Αλή πασάς : — Τέμενος, πτωχοκομειον καί μεδρεσέν εν Κιονσταντι- 

νουπόλει και Μυτιλήνη. 

Γιακούπ πασάς : — Πτωχοκομειον έν Εύβοια. 

Ίσκενόέρ πασάς : — Τέμενος έν Κων/πόλει καί μοναστήριον έν Γα¬ 

λατά. 
Ντερβίς Μουσταφά πασάς : — Τέμενος καί ΐεροδιδασκαλείον, ύδρα- 

γίογεΐα καί κρήνας εν Κιυνσταντινουπόλει. 

Χερσέκ δγλοΰ Άχμέτ πασάς: Πτωχοκομειον, τέμενος καί ΰδραγω- 

γεΐον έν Κύβοία 3. 

Κεφάλαιον.—Τδ ήθος καί δ χαρακτήρ των προγόνων τοΰ σουλτά¬ 

νου Μεχμέτ Β' 4 5. 

Κεφάλαιον.—Εκθέτω έν αύτφ. τίνες έκ των προαναφερθέντων προ¬ 

γόνων τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ έπλουτίσθησαν καί τίνι τρόπφ °. 

Κεφάλαιον. — Όνομαστικδς κατάλογος των προύχόντων έν τοΐς γράμ- 

μασι καί ταίς τέχναις, έπί Μεχμέτ Β'6. 

Κεφάλαιον.—Περί τοΰ περιφήμου Χατζή Μπεκτάς 1 8. 

Κεφάλαιον.—Αναφέρω έν αύτφ τά έπακολουθήσαντα 
Κεφάλαιον.—Τά τής άφίξεως αιγυπτίων στρατιωτών9. 

1 Είναι δ "Ερμος ποταμός. 

3 Δέν αναγράφεται είς τδ χειρόγραφον τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού, 

8 Ακολουθούν τέσσαρα τετράστιχα καί κρίσεις τοΰ ι.υγγραφέως περί των 

άναψερθ έντω ν μνημείων, 

4. Παραλείπεται ώς μή ενδιαφέρον την ελληνικήν Ιστορίαν. 

5 Ωσαύτως. 

6 Ωσαύτως. Τό κεφάλαιον χοΰτο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον άπο τουρκικής 

άπόψεως, καί. θεωρείται πολύτιμος πηγή διά την γραμματολογίαν τής Τουρκίας 

τοΰ 1451—1480. 

1 ' Ωσαύτως. 

8 Ωσαύτως. 

9 Ωσαύτως. 

Κεφάλαιον.—’Άφιξις πρέσβεων τοΰ σουλτάνου τής Αίγυπτου1. 

Κεφάλαιον.—Διήγησις των έπακολουθησάντων 2. 

Κεφάλαιον.—Εκθέτω έν αύτφ τά έπακολουθήσαντα. 

’ Επιθυμώ ν λοιπόν ό βασιλεύς νά άποκαταστήση τάς σχέσεις του 
( : μετά τοΰ σουλτάνου τής Αίγυπτου), μετά παρέλευσιν αρκετών ετών, 

άπέστειλε πρέσβεις του, ϊνα τφ εΰχηθώσιν εΰδαίμονα βασιλείαν. Άπέ- 

στειλε τον άρχικλητήρά του μετά πλουσίων δώρων, άφιχθέντα δμως αυ¬ 

τόν εις Αίγυπτον, δέν έτίμησαν δεόντο.ις, δι’ δ έπιστρέψας παρεπονείτο 
τφ σουλτάνφ, οστις σφοδρά έλυπήθη διά την στάσιν αύτήν των αίγυ- 

πτίων. Αργότερον καί ό σουλτάνος τής Αίγυπτου άπέστειλε πρέσβεις 
εις Κωνσταντινουπολιν, ϊνα έπικρίνωσι την στάσιν τοΰ σουλτάνου ημών, 

δπερ δυσηρέστησεν αυτόν σφοδρά καί έκήρυξε τον πόλεμον κατά τής χώ- 

ρας εκείνης καί τούτο διότι δέν είναι πρέπουσα ή αποστολή τοιοΰτων 
πρέσβεων είς βασιλέα τόσον ένδοξον καί μεγαλοπρεπή 3. 

Οί πρέσβεις ούτοι άφίχθησαν εις Κωνσταντινουπολιν κατά τό έτος 
έγείρας 884 ( : 1480), δλίγον δέ αργότερον, ό θεοσεβής καί λαοφιλής 
ημών βασιλεύς, ό σουλτάνος Μεχμέτ Χάν Γαζή, άπεδήμ^σε προς Κύριον, 

τοΰ υίοΰ του Βαγιαζήτ Χάν άνακηρυχθέντος σουλτάνου, έν ετει έγείρας 
886 (; 1481). ’Έκτοτε δέ άρχεται ή βασιλεία αύτοϋ, ήτις έν τή βίβλφ 
ταΰτη άποκαλεϊται περίοδος τοΰ σουλτάνου Βαγιαζήτ τοΰ Β'. 

Τοΰ ενός λοιπόν έκ των υιών τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ άνελθόντος 
είς τον θρόνον, ό έτερος ό σουλτανόπαις Αζέμ, άπελθών άφίκετο είς Αί¬ 

γυπτον 4. 

Έρώτησις: Φίλε Δερβίση! Εξέθεσες μέχρι τοΰδε λεπτομερώς την 
ιστορίαν των ανδραγαθημάτων τής δυναστείας τοΰ Όσμάν, γνωρίζεις 
δμως καί τά τοΰ βίου των βασιλέων αυτών ; 

Άπάντησις I Βεβαίους γνωρίζω : άλλα μέν έπληροφορήθην έκ τής 
άναγνώσεως των ιστορικών βιβλίων, άλλα δέ είδον ίδίοις όμμασιν’ ιδού 
αύτά : 

Ό σουλτάνος Όσμάν Γαζή έ'ζησεν εξήκοντα έννέα έτη, καί είς ηλι¬ 

κίαν τριάκοντα δύο ετών έκυρίευσε τό φροΰριον Καρατζά Χισάρ (: Με- 

λάγγεια). Έπί εϊκοσιν έξ έτη άπεκαλεΐτο Όσμάν Γαζή (: Τροπαιοΰχος). 

Αιτία τοΰ θανάτου του είναι ή ποδάγρα, έξ ής επασχεν από καιρού. 

Ό υιός αυτοί Όρχάν Γαζή έζησεν όγδοήκοντα δύο έτη. Άποθνή- 

1 Ωσαύτως. 

2 Ωσαύτως. 

3 Άκουλουθεΐ έν τετράστιχον. 

4 Ακολουθούν τά των περιπετειών τοΰ Σουλτανόπαιδος Δζέμ είς Αίγυπτον 
*αί Ευρώπην. 
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σκοντος τοΰ πατρός του, ήτο τεσσαράκοντα πέντε ετών καί έβασίλευσε 
άλλα τριάκοντα οκτώ έτη. Έτελευτησε παθών καί ούτος παδάγραν. 

Ό υιός αυτοϋ Μουράτ Χάν έζησεν εξήκοντα οκτώ έτη ’Αποθνή- 

σκοντος του πατρός του, είχεν ηλικίαν τριάκοντα επτά ετών καί επί 
τριάκοντα έν έτη έμνημονεΰετο εις τά τεμένη ώς σουλτάνος των μωαμε¬ 

θανών. Έδολοφονήθη υπό κατασκόπου τοΰ αΰτοκράτορος των Σέρβων 

καί ούτως έγένετο μάρτυς τής θρησκείας καί της πατρίδος ημών. 

Υιός αυτοϋ είναι ό Βαγιαζήτ Χάν, ο επονομαζόμενος Γιλντιρίμ (. Κε¬ 

ραυνός). "Έζησεν εξήκοντα έτη, έβασίλευσε δέκα εξ, καί έτελευτησε κατά 

τον πόλεμον τοΰ άτιμου Ταμερλάνου. 

Ό υιός αυτοϋ Μεχμέτ Χάν 1 έζησε τεσσαράκοντα οκτώ έτη καί έβα- 

βίλευσεν είκοσι δυο ετη, άλλοτε μεν εν ’Αμασεία, άλλοτε δε εις αλλας 
επαρχίας3. Άποθνήσκοντος τοΰ πατρός του, ήτο δέκα οκτώ ετών. Ευρι¬ 

σκόμενος έν Άδριανουπόλει προσεβλήθη έξ ημιπληγίας, μή δυνηθέντων 

5έ των ιατρών νά εϋρωσι φάρμακον, άπέθανε. 

Ό υιός αυτοϋ Μουράτ Χάν έζησε τεσσαράκοντα εννέα έτη. "Οτε 
άνήλθεν εις τον θρόνον ήτο δέκα οκτιο ετών και εβασιλευσε τριάκοντα 
έν ετη. Άπέθανεν αίφνιδίως επιστρεφων εκ τοΰ περίπατου του. 

Ό υιός αυτοϋ Μεχμέτ Χάν Γαζή έ'ζησε πεντήκοντα έν έτη. 'Ότε 
άνηγορεϋθη βασιλεύς, ήτο δέκα επτά ετών. Έβασίλευσε τριάκοντα ετη . 

Έτελευτησε λόγψ τής ποδάγρας έξ ής έπασχεν. Οί ιατροί δεν ήδυνήθη- 

σαν νά τφ παράσχωσι βοήθειαν, εκάλεσαν ξένους ιατρούς, συνεσκέφθη- 

σαν, εφλεβοτόμησαν τον πόδα του, αλλά ματαίως. Βλέποντες δε τέλος δτι 
ΰπέφερεν αδίκως, τφ έδωσαν καταπραϋντικόν φάρμακον καί ναρκωτικόν 
ισχυρόν, καί ούτως, έτελεϋτησεν, έν έτει έγείρας 886 (: 1481)4. 

Αυτόν διεδέχθη ό υιός του σουλτάνος Βαγιαζήτ, οϋτινος την ιστο¬ 

ρίαν έκθέτω κατωτέρω. 

ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

1 Ό Άσίκ Πασά Ζαντέ, δέν αναφέρει έν τή ιΙστορίφ του τήν μεσοβασιλείαν 

των ήγεμονοπαίδων Σουλεϊμάν καί Μούσα, διαρκέσασαν ένδεκα έτη (1402—1413). 

2 Είναι γνωστόν ότι ό Μεχμέτ Α' έβασίλευσε μόνον οκτώ έτη, από τοΰ 1413 

μέχρι τοΰ 1421. 

8 Οί υπολογισμοί ούτοι τοΰ ’Ασίκ Πασά Ζαντέ δέν είναι ακριβείς. Έν τφ 

χειρογράφφ τής βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού έν τοΰτοις δέν παρουσιάζεται ή ανα¬ 

κρίβεια αϋτη. 

* Ακολουθούν τέσσαρα τετράστιχα. 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ; 

Παρά τοίς νεωτέροις 'Έλλησιν ΐστορικοίς (Παπαρρηγοποϋλφ κλπ.) 

έν τή άφηγήσει των διαδραματισθέντων κατά τήν κατάκτησιν τής Κρή¬ 

της υπό των Σαρακηνών φέρεται ώς σφαγείς τφ τότε καιρφ καί Κύριλ¬ 

λος ό επίσκοπος Γορτΰνης, ο Θαυματουργός. 

Ή είδησις δμως αϋτη δέν είναι ακριβής1 ήντλήθη, ώς θά ίδωμεν έν 
τοϊς κατωτέρω, έξ έμμεσων πηγών, αίτινες έσφαλμένως έκθέτουσι τό 
πράγμα. Ό άγιος Κύριλλος, επίσκοπος τής έν Κρήτη Γορτΰνης, οϋ τήν 
μνήμην έπιτελοΰμεν τη 9η Ιουλίου1, έμαρτΰρησεν επί Διοκλητιανοϋ καί 
Μαξιμιλιανοϋ (284—305) καί ούχί κατά τήν κατάκτησιν τής Κρήτης υπό 
των Σαρακηνών (828). Έν τοΰτοις δμως παρά τοϊς μετά τον Θεοφάνη 
άναγινώσκομεν' «τότε (δήλα δή κατά τήν κατάκτησιν τής Κρήτης υπό 
των Σαρακηνών) καί Κύριλλος 6 Γορτΰνης πρόεδρος» έπεί μή τοΰτοις εις 
άρνησιν έχώρει Χριστοΰ, ώς ίερειον άμωμον έσφαγίαστο» 2. 

Παρά δέ Συμεών μαγίστρφ καί λογοθέτη τοΰ Οοηίόείίδ (ψευδοσυ¬ 

μεών) «Έν ταΰτη τή νήσφ Κύριλλος ό Θαυματουργός, επίσκοπος Γορ¬ 

τΰνης ταΰτης τής νήσου, υπέρ Χρίστου άμωμον ώς ίερειον υπό τών Α¬ 

γαρηνών έσφαγίαστο» 8. Καί δ Κεδρηνός δέ ώς εξής έκθέτει τό πράγμα* 

«Τότε δή καί ό Κΰριλλος ό Γορτΰνης πρόεδρος στέφει τελειοϋται μαρτυ- 

ρικφ, μή θελήσας άρνήσασθαι τον Χριστόν» 

"Ίδωμεν νυν πώς εκτίθενται τά κατά τον άγιον Κύριλλον παρά Γε- 

νεσίφ, δστις είναι ή πρωταρχική πηγή 5. «Έν ταΰτη δέ τή νήσφ Κύριλ¬ 

λος δ θαυματουργός6, δ Γορτΰνης έπισκοπήσας τής πόλεως, υπέρ Χρι- 

στοϋ ώς ίερειον άμωμον έσφαγίαστο, οϋ τό τίμιον αίμα μέχρι τής δεύρο 

1 Υπάρχει καί ακολουθία γεραίρουσα τήν μνήμην Κυρίλλου επισκόπου Γορ¬ 

τΰνης τοΰ θαυματουργού. Βλ. Ν ι κ- Β. Τ ω μ α δ ά κ η, «Εκκλησία Κρήτης ν, 

απόσπασμα έκ του τόμου πρώτου (1935) τοΰ περιοδικού Νεοελληνικού Αρχείου 

Χανία, 1934. σελ. 88,3. 

2 Ο ί Μετά τ ό ν Θεοφάνη, σελ. 77, 10 έπ. έκδ. Βόννης. 

3 Έν τφ αύτψ τόμφ τής Βόννης σελ. 624, 5 έπ. 

4 Κεδρηνός. Τ. Β', σελ. 94, 18 έπ., έκδ. Βόννης. 

5 Οί μετά τον Θεοφάνη παραλαμβάνουσιν απ’ ευθείας έκ τοΰ Γενεσίου τά 

τής βασιλείας Μιχαήλ Β' τοΰ Τραυλοϋ (820—829), επί τών ημερών τοΰ οποίου έ¬ 

γένετο ή κατάκτησις τής Κρήτης υπό τών Σαρακηνών, ό Ψευδοσυμεών καί έκ τοΰ 

Γενεσίου καί έκ τών Μετά τον Θεοφάνη, ό δέ Κεδρηνός (δηλαδή δ Σκυλίτσης) μό¬ 

νον τούς μετά τον Θεοφάνη έχει ύπ’ όψιν. 

6 Θαυματουργός βραχυγραφικώς έν τφ χειρογράφφ (Θαυμάσιος- Βέκκερος). 
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κατά τινα χώρον καθώς τινές φασιν, άνεξάλειπτον συντετήρηται, καθ’ δν 
οι ευσεβείς φοιτώντες και τούτο σπόγγω έναπομάττοντες 1 * δι’ αυτού γε 
θειον μύρον υδρεύονται καί κατ’ ούδέν άλλοιοΰσι τό χρώμα τοΰ αί¬ 

ματος» 3 4 

'Ως βλέπομεν ενταύθα, ό Γενέσιος τοπικώς μόνον ορίζει τον μαρτυ¬ 

ρικόν θάνατον του αγίου Κυρίλλου «Έν ταυ η] δε τι] νήσω...» καί ούχί 
χρονικώς, δπως τό πράττουσιν οι έξ αυτού άντλήσαντες, οι μέν Μετά τον 
Θεοφ ινη καί ό Κεδρηνός μετατρέψαντες τήν φράσιν ταΰτην είς «Τότε», 

δ δε Ψευδοσυμεών προσθέσας τήν φράσιν «υπό των Αγαρηνών», πράγ¬ 

μα τό όποιον ορίζει επίσης χρόνον. 

"Απαντες ούτοι μή άντιληφθέντες τούς λόγους διά τους οποίους ό 
Γενέσιος άνέφερεν έν τφ ως άνω χωρίφ τον μαρτυρικόν θάνατον του 
αγίου Κυρίλλου, προέβησαν είς αυθαίρετον τροποποίησιν διαστρεβλώ- 

σαντες αυτό καί γενόμενοι πρόξενοι παρεξηγήσειος έπικρατούσης μέχρι 
τοΰ νυν. 

Είναι γνωστή ή προς τήν άφήγησιν θαυμάτων 3 υπερβολική αγάπη 
τοΰ Γενεσίου. Ύπείκιυν ούτος είς τήν ατομικήν του κλίσιν, αλλά καί θε¬ 

ραπεύουν τάς απαιτήσεις των αναγνωστών του, άσμενίζει, εΐπερ τις καί 
άλλος μεταξύ των Βυζαντινών χρονογράφων, εις τοιαυτης φύσεως αφη¬ 

γήσεις. Επειδή λοιπόν ώμίλει περί Κρήτης, ένεθυμήθη τον περιώνυμον 
άνά τό χριστεπώνυμον πλήρωμα άγιον Κύριλλον τον θαυματουργόν, τον 
άθλήσαντα επί Διοκλητιανοΰ καί εδράξατο τής ευκαιρίας. Δι’ αυτόν καί 
τούς όμόφρονάς του ή Κρήτη δι’ ούδέν άλλο ή το αξία λόγου είμή διά 
τον μαρτυρικόν θάνατον τον όποιον ΰπέστη εκεί ό άγιος Κύριλλος \ τό 
χυθέν αίμα τοΰ οποίου μέχρι των ημερών του δεν έπαυε νά άναβλύζτ) 

έκ τοΰ τόπου έ'νθα έχύθη, καί τό όποιον οί πιστοί ήδύναντο νά συγκομί- 

σωσι ως θειον μύρον άπομάττοντες εοΰτο σπόγγφ, θαυμαστώς δέ διετή- 

ρει άνέπαφον καί τό χρώμα του. 

"Οτι δέ ό Γενέσιος περί τούτου τοΰ αγίου Κυρίλλου λαλεΐ, γίνεται 
κατάδηλον καί έκ τοΰ δτι εν τφ αύτώ χωρίφ ποιείται μνείαν καί τών έπί- 

1 Έκπομάττοντες Βέκκερος 1 διόρθωσα. 

3 Γενέσιος, 48,7 έπ. έκδοσις Βόννης. 

3 Βλ. καί Κρουμβάχερ, «Ιστορία τής Βυζ. Λογοτεχνίας», τόμ. Α', σ. 

536. 14 καί 25 εκδ. Μαρασλή. 

4 Κατά τό Συναξάριον, λόγω τής παρρησίας του, δ άγιος Κύριλλος κατ’άρ- 

χάς έρρίφθη είς τήν πυράν, έν ταύτη δμως μόνον τά δεσμά του έκάησαν. Τό 

θαύμα προύκάλεσε τόσον βαθεϊαν αΐσθησιν είς τούς διώκτας του, ώστε τον σφή¬ 

καν ελεύθερον. Άλλ’ επειδή μετέπειτα μετά μεγαλυτέρας παρρησίας έκήρυττε τον 

Χριστόν, ξίφει έτελειώθη. 

Υπάρχει καί δεύτερος άγιος Κύριλλος Γοριύνη: ; 

σης επί Ρο^μαίων (επί Δεκίου) μαρτυρησάντιον αγίων Δέκα, ους υποβιβά¬ 

ζει είς επτά, «Έτι δέ καί ή τών τροφίμων σεβαστών παίδων αυτής (τής 
Κρήτης) έβδομάς μετά πολλών άλλων ταφή άφιέρωται, άναιρεθέντοον 
υπέρ τής εις Χριστόν άδιστάκτου καί ειλικρινούς πίστεως» παρασυρθείς 
προφανώς υπό τής λέξεως «παίδων», άτε έχων έν νώ τους οσίους επτά 
παΐδας Μακκαβαίους. Οί έκ τοΰ Γενεσίου έν τούτοις άντλήσαντες Μετά 
τον Θεοφάνη καί λοιποί άναβιβάζουσι τούτους είς τον ορθόν τών Δέκα 
αριθμόν. 

’Άλλως τε ούτε έν τοίς Συναξαρίοις, ούτε έν τοις Μαρτυρολογίοις, 
ούτε έν τοΐς Μηναίοις γίνεται μνεία καί αγίου Κυρίλλου θαυματουργού, 

άθλήσαντος έπί Σαρακηνών. '"Αν υπήρχε καί τοιοΰτος άγιος Κύριλλος, 

δεν θά τον άνέφερε, καί δή πανηγυρικώς,. ό μόνος σύγχρονος χρονογρά¬ 

φος τής σαρακηνής κατακτήσεως τής Κρήτης Γεώργιος ό Μοναχός, τοΰ 
οποίου μάλιστα ή συγγραφή θεωρείται ώς ή κατ’ έξοχήν «μεσαιωνική 
μοναστηρική χρονογραφία» ; 1 δεν θά τον άνέφερε προ πάντων ή έτέρα 
αξιόλογος τών χρόνων εκείνων πηγή ό αληθής Συμεών μάγιστρος καί 
λογοθέτης, δστις ούδείς άλλος είναι είμή ό περίφημος συναξαριστής Συ¬ 

μεών ό μεταφραστής ; 3 

Δέν θά τον άνέφερε τέλος καί ή άρίστη εκείνη άγνωστος πηγή, έξ 
ής ήντλησεν ή μεγάλη χρονογραφία τοΰ Γεοοργίου Φραντζή, έν ή διεξοδι- 

κώς γίνεται λόγος περί τής κατακτήσεως τής Κρήτης υπό τών Σαρακη- 

νών ; 3 

Έξετάσωμεν νΰν τό πράγμα καί έξ άλλης πλευράς. Ή Γόρτυνα 
είναι μία έξ εκείνων τών πόλεων τής Κρήτης, αί όποΐαι δέν έδουλώθη- 

σαν τότε, καί αί όποΐαι έν τφ μετέπειτα χρόνιο διετήρησαν τήν θρησκευ¬ 

τικήν των ελευθερίαν «άναπολιόρκητος μείνασα έχόντιυν τών οίκητόριων 
αυτής συν ελευθερία ποιεΐν τά Χριστιανών είθισμένα». Σφαγαί επομέ¬ 

νη έν Γορτύνη δέν έγένοντο, ούτε οί κάτοικοι αυτής «έτράπησαν τήν 

1 Βλέπε Κρουμβάχερ, ’Ένθ’ άν., Τομ. Α', σελ. 718, 21. 

3 Βλεπε τούτον εν τφ κειμένφ Αεοντος τοΰ Γραμματικού της 
έκδόσεως Βόννης. 

3 Βλέπε έμην έκδοσιν τού Φραντζή έν τή ΤειιόπεΓΐαπα, Τόμ. Α', σελ. 104. 

Εν τη έρεύνη τών πηγών έξ ών άπέρρευσεν ή μεγάλη χρονογραφία τού Γ. Φραν¬ 

τζή, ουδόλως κατώρθωσα νά άνεύρω εκείνην έξ ής ήντλήθη τό ώς άνω τεμάχιον, 

έν φ γίνεται λόγος περί τής κατακτήσεως τής Κρήτης υπό τών Σαρακηνών καί 

ένφ περιέχονται πολύτιμοι λεπτομέρειαι μή χρησιμοποιηθεϊσαι είσέτι. Ουδόλως «πι¬ 

θανόν νά προέρχονται έξ αγνώστου ήμΐν πληρέστερου χειρογράφου τοΰ αληθούς 
Συμεών Μαγίστρου. 
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εις τά δρη άγουσαν συναποκομίζοντες μάλιστα καί την κάραν τοΰ αγίου 

Τίτου» 1. 

Ιίολλω δε μάλλον οΰδέν επαθε καί ό επίσκοπος αυτής, δστις ασφα¬ 

λώς θά υπήρξεν ό πρωτεργάτης τής σωτηρίας τής πόλεως, άν κρίνωμεν 
κατ’ αναλογίαν των συμβαινόντων τότε εν τε τή Ανατολή καί τή Δύσει, 

δπου ή έπέμβασις των επισκόπων κατεπράϋνε τάς διαθέσεις των έφορ- 

μώντων Αράβων καταχτητών. "Επρεπε νά ΰπάρχωσι λόγοι ολως διόλου 
εξαιρετικής φΰσεως, δπως π, χ. προκειμενου περί τοΰ Άμοριου, διά νά 
μή ληφθώσιν ύπ} όψιν αί ίκεσί.αι καί αί υποσχέσεις τοΰ αρχιεπισκόπου 
τής πόλεως ταΰτης. Ό Μουτασίμ, ώς γνωστόν, εν τή περιπτώσει ταΰτη 
εις έν μόνον ανενδότους άπέβλεπε' πώς νά καταστρεψη τό Άμοριον, την 
κοιτίδα τοΰ ελληνικού βασιλικού οϊκου, εκδικούμενος τήν καταστροφήν 

τής γενετείρας του Σωζοπέτρας. 

Πάντα ταΰτα πείθουσαν ημάς δτι έν τφ σχετικψ χωρία) τοΰ Γενε- 

σίου δεν γίνεται μνεία συγχρόνου τής αραβικής κατακτήσεως γεγονότος, 

άλλ’ απλώς, τοΰ λόγου δντος περί Κρήτης. μνημονεύονται παρεμπιπτόντους 
οί κλεΐσαντες τήν κρητικήν Εκκλησίαν κατά τους χρόνους των ρωμαϊ- 

κών διωγμών άγιοι μάρτυρες καί δή ό τφ τότε καιρφ επίσκοπος Γορτΰ- 

νης Κύριλλος. Ή έν τφ είρημένοο χωρίφ απλώς τοπική έννοια είναι σα- 

φεστάτη καί θά έπερίττευεν ίσως ή προεκετεθεΐσα έπιχειρηματολογία, 

έάν δεν έπρεπε νά δοθή επί τοΰ αντικειμένου τοΰτου μία οριστική δια- 

σάφησις. 

Πρώτοι οί Μετά τον Θεοφάνη διεστρέβλωσαν τό χουρίον, καί ή έν 
αΰτφ τοπικήν έννοιαν ένέχουσα μνεία παρουσιάσθη ΰπ’ αυτών ώς είδη- 

σις σύγχρονος των διαδραματισθέντων έν Κρήτη κατά τήν κατάκτησιν 
ταυτης υπό των Σαρακηνών. 'Ως τοιαΰτην εϊδησιν παρέλαβον τήν μνείαν 
ταΰτην έκ τοΰν Μετά τον Θεοφάνη καί άλλοι Βυζαντινοί χρονογράφοι 
καί έκ τούτων οί νεώτεροι "Ελληνες Ιστορικοί, χωρίς νά άναδράμωσιν 
εις τάς πρωταρχικάς πηγάς. Τό τελευταΐον τοΰτο άποδεικνΰεται καί έκ 
τοΰ εξής περιστατικού. Σχετικώς προς τό γεγονός, καθ’ δ πόλεις τινές 
κατά τήν κατάκτησιν των Σαρακηνών παρέμειναν άδοΰλουτοι, ό Κεδρη- 

νός αναφέρει δτι μία μόνη διετήρησε τήν ελευθερίαν της, χωρίς δμως νά 
όνομάση καί ταΰτην. Ό Λάμπρος, άντλών έκ τοΰ Κεδρηνοΰ τήν εϊδησιν 
ταΰτην, καταφεΰγει προς έξεΰρεσιν τοΰ ονόματος τής πόλεως ταΰτης εις 
υποθέσεις έπιτυχεΐς μέν, περιττάς όμως καί έλεγχοΰσας άνεπιστασίαν, 

καθότι αί πρωταρχικαί πηγαί ό)ρισμένως καί συγκεκριμένους εκφράζονται 
επί τοΰ αντικειμένου τοΰτου. 

1 Τοιαΰτα φανταστικά εύρήσεις πλεΐστα οσα έν ταΐς πραγματείαις νεωτέρων 
ερευνητών. 

Εις τοιοΰτον άράγε τρόπον τοΰ έργάζεσθαι νά οφείλεται καί ή εϊ- 

δησις, ήν άπαντώμεν παρά Παπαρρηγοποΰλιυ—Καρολίδη καί Λάμπρω, 

καθ’ ήν δ καταχτητής τής Κρήτης Σαήλ Άμποΰ—Χάφς προσεκάλεσεν 
έν αυτή άποίκους έξ Τσπανίας, Αφρικής καί Συρίας ; 

Αί άξιολογώτεραι τουλάχιστον έκ τε τών ελληνικών καί αραβικών 
πηγών οΰδέν τοιοΰτον διαλαμβάνουσιν' αλλά και οί διαπρεπέστεροι τών 
ξένων ιστορικών, δσοι είδικώς ήσχολήθησαν εις τό ζήτημα τής κατακτή- 

σεως τών Σαρακηνών, ώς οί Γκέλτσερ, Ντήλ, Μοπς&ίδ, Βτοοίίδ, ναδίΐίοί 
ουδόλως ποιούνται μνείαν τοιοΰτου τίνος συμβεβηκότος. 

Τό βέβαιον είναι δτι διά τοιαΰτης φΰσεως ειδήσεων, άς έν απελπι¬ 

στική αφθονία άπαντώμεν εις τά συγγράμματα τής νεωτέρας παρ’ ήμΐν 
ιστοριογραφίας, ή όντως σκοτεινή περίοδος τής κατοχής τής Κρήτης ύπδ 
τών Σαραπηνών (828—961) συνεσκοτίσθη περισσότερον 1. 

I. ΠΑΙΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Ή χρονολογία 828 κατά τον V α 3 ΐ 1 ί 6 £. Φαίνεται δτι αΰτη είναι ή ορ¬ 
θότερα. 



Τά ξενοφανή τής Φιλιππουπόλεως ονόματα. ΤΑ ΞΕΝΟΦΑΝΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΟΝΟΜ ΑΤΑ 
ΡϋΕΡϋΌΕΥΑ, ΡΙνΟϋΡΙΝ - ΡΡΟνΟΙΝ, ρυΕΡΙΤΌΕΝΑ, ΡΕΟΥϋΙΥ. 

I 

Ριιίριιάενα (Πουλττούδεβα η Πουλτζούδευα η Πούλσιουδέβα) 

1) Τό Θρακικοΐ' της Φιλιππουπόλεως όνομα Ρυΐραάενο άπαντα μό¬ 

νον παρά τφ Γότθφ ιστοριογράφοι καί άρχιεπισκόπφ Κρότωνος Ιοί'άα- 

Π65 (γοτθιστί Ιοι-ηαηάεε) άκμάσαντι περί τά μέσα τοΰ έκτου μ. X. αιώ¬ 

νας. Ουτος αφηγούμενος τά τή; εκστρατείας τοΰ Ρωμαίου στρατηγού Λου- 

κούλλου εις την Θράκην (73 π. X )1 έν τωούδεμίαν αξίαν εχοντι συγγράμ- 

ματί του «άε βτεναίίοηε εΐιτοηίοοτηηι» ή «άε Γ6£ηοπιπι εοηοεδδίοηε», 

ως οντι άδεξίφ συμπιλήματι έκ διαφόρων προγενεστέρων πηγών περί της 
παγκοσμίου από κτίσεως κόσμου μέχρι τοΰ 551 μ. X. ιστορίας, λέγει: 

«3ί ηαίάεηι ρτίπιτίδ ίη ΤΗταείθ. εοπίτα ΒεδδΟδ ρα^ιι&ηδ εοδ, ςιιί ίη ίοτ- 

Ιίΐιιάίηε ί&ηιαςιιε ρταβίΐϊααΐ, άενΐοίί:, Εηιίηιοπΐίοδςαε (γρ. Αειηίηιοη- 

ϋίοδφιιε) άεΕεΙίΗΐΐδ Ριιίριιάενα, ςιιαε ηαηο ΡΙιΗίρροροΙΐε, εί ϋζειιάα- 

ιηα, (ΐη86 Αάηαηοροίί8 νοείί^ηίατ, ίη Κοηιαιιοηιηι τεάεσίί: άοπιΐηο» 3 

καί «Ρΐιίΐΐρριίδ (πηρεΓΕίοτ)... ίΐιΦεπηιιιε ηοπιίηίδ δΐιί ίη Τΐιταείπ, ςαε 
(γρ. ςααε) άίεεβαΐαι: ΡαΙραάενα, ΡΜΙΐρροροΙίη τεεοηδϊπιεηδ ηοηιίηα- 

νίΐ» 3. Τοΰτ’ έστι: τό παλαιόν τής Φιλιππουπόλεως όνομα (τό Θρρ.κικόν) 

ήτο Ριιίριιάενα, δπερ άνακτίσας αυτήν ό Ρωμαίος αΰτοκράτωρ Φίλιπ¬ 

πος (;) μετέβαλε μετονομάσας έκ τοΰ ονόματος του Φιλιπηονηολιν. 

Ό αυτός όμως συγγραφεύς έν τφ έτέρω του συγγράμματι «άε οτίοί- 

ηε αοϋίάαδςιιιε Οείαηιηι», δπερ αντιγραφή ον έργου τοΰ Κασσιοδώρου 
μετά προσθηκών εκ των τοΰ Μαρκελλίνου καί έκ παλαιών παραδόσεων 
είναι σπουδαία ήμιν νυν ιστορική πηγή, ά'τε άπολομένου τοΰ πρωτοτύ¬ 

που, γραφών περί τής ΰπο τών Γότθων επί Δεκίου (251 μ. X.) πολιορ¬ 

κίας καί άλώσεως τής Φιλιππουπόλεως4 *, ει καί δίς ονομάζει την πολιν, 

1 Πρβλ. Ε π I γ ο ρ ί ί, VI, 10. — Μ λ γ ο β 1 1 ϊ η ϊ, ΧΧλ-ΊΙ, 4, 11. 

2 ] ο γ (1 & η ϊ 3, Κ. ο πιε. η ο., έκδ. Τό. Μοηιτηεεη. σελ. 28, 16 εν τοΐς Μοιιιιηιβη- 

ί-ά. ΟεπιίΕΐηί&ε άΐδίοποε, ΒβΓοΙίπΐ έτ. 1932. 

3 Αυτόθι, σελ. 87, ό·—Έκ τούτου έλήφθη τό όνομα και υπό τοΰ ανωνύμου 

"Αγγλου συγγραφέως τής τρίτης σταυροφορίας έν τοΐς : Βοη£3Χ3ΐ3. £651:3. άεϊ ρβτ 

ΡΓ3.ηοο5, σελ. 1159, 

4 ’Ίδε καί Δ ε ξ ί π π ο υ. ίτ. 19 σελ. 677, τόμ. III, ΡΓ&η^πιοηΙα ΜβΙοηοο- 

γππι Οταβοοηοη, έκδ. Πίάοά—Σ υ γ κ έ λ λ ο υ, Χρονικόν σελ. 376.—Ζ ω σ ί μου, 

I. 23.— Μ 3 γ ο ε 1 1 ί π ΐ, XXXI, δ, Ιό.—Γ ρ η γ ο ρ ά, Ρωμ. ίστορ. I, β\—Α η - 

γ 6 !. V ΐ ο I ο γ ί 3, Οεοΐαδ 29. 
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μεταχειρίζεται μόνον τό Ελληνικόν αυτής όνομα Ρΐιίΐίρροροΐίδ : «Όάί 
Οεείο δΐιρει-νεηίειιΐε ίηιρεΓ8Ϊ0Γ6 Ιαηάεπι Οηίνα ίη Βαεπιί ραιΊίβυε, 

Οααε ηοη 1οη£6 αόεταηί:. τεοεδδίί: αηάε αρραταΐα άίδροδίίο ΡΙπΙΐρρορΟ’ 

ίιηι ίτε ΙεδίΊηαηδ» καί κατωτέρω: «Οηίνα νέτο άίο ο1>56553πι ίηναάίί: 

ΡΙηΙίρροροΙίηι ρΓ8εά30ΐιε ροίίΐηδ Ρτίδοο άοεε, φαί ίηεταί:, ίοεδετανί!, 
00351 εηηι Οεοίο ριι^ηδίιιπιηι.» ί. 

2) Απορίας άξιον τό ότι τό όνομα Ρο1ροάεν3 είναι όλως αγνοι- 

στο ν τφ ολίγον τι προγενεστέρφ τοΰ }0Γά3ηε5 Μαρκελλίνω, δστις θά 
ήδύνατο νά τό μνημονεΰση, ως μνημονεύει τό Θρακικόν τής ' Αδριανου- 

πόλεως 17500.031113 2 καί τφ συγχρόνω τοΰ όοτάαηεδ Προκοπίφ, δστις έν 
τφ περί χτισμάτων συγράμματί του αριθμεί πληθΰν Θρακικών τοπωνυ¬ 

μιών ληγουσών εις πάρα~παρον καί εις δέβα-δάβα, διατηρηθεισών μέχρι 
τών χρόνων του, οπότε πλέον ή Θρακική γλώσσα δεν έλαλεΐτο άντικα- 

τασταθεϊσα πανταχοΰ τής Θράκης διά τής Ελληνικής 3, οίον Κονμονδε- 

βα παρά τή Ροδόπη \ Ζικίδεβα καί Ζιονονδεβα παρά τφ ’Ίστρφ®, ΑΙά- 

δαβα παρά τή Ροδόπη6, Κονΐμέδαβα καί Βρεγέδαβα7 καί Σνκίδαβα 8 

παρά τφ ’Ίστρω καί άλλα 9. Προς δέ καί τό ότι οΰδείς άλλος συγγραφεύς 
ούτε προγενέστερος τοΰ άοτάαηεδ "Ελλην ούτε Λατίνος ούτε μεταγενέ¬ 

στερος Βυζαντινός ή Ευρωπαίος μνημονεύει τό όνομα ούτε επιγραφή τις 
μέχρι τοΰδε διεπίστσισεν αυτό, 

"Ενεκα τούτου καί τής μή γενομένης τοΰ ονόματος μνείας έν τφ 
σπουδαιοτέρφ τοΰ άοπιαηάεδ συγγράμματι, τή Γοτθική ίστορίφ, θά έκιν- 

δΰνευέ τις ευκόλως νά υπόθεση δτι τό Ριιίριιάενα είναι πλάσμα τοΰ άγα- 

θοΰ έπισκόπου, φιληδοΰντος εις τήν αναγραφήν καινοφανών καί περιέρ¬ 

γου έν ταίς μυθογραφικούς του άφηγήσεσιν, άν μή ή κατάφωρος αύτοΰ 

άγνοια τής σημασίας τοΰ ονόματος ή τουλάχιστον τοΰ πρώτου συνθετικοΰ 
αύτοΰ Ρηΐριι (=Φιλίππου) απέκλειε τήν ύπόθεσιν. Διότι προφανώς, άν 
έγίνωσκε τήν σημασίαν τής λέξεως, ουδέποτε θά έλεγεν ότι ή Πονλπον- 

δέβα είναι τό παλαιότερον τής Φιλιππουπόλεως όνομα, δπερ ό Φίλιππος 

1 I ο Γ Ι α η ί 3, Οε1ίο& XVIII, υπό Ναδατά. Ρδτίδ, εκ δ. Όΐάοί, έτ. 1878. 

3 Μ 3 ι· ο β 1 1 ί π ί, XXVII. 4. 

3 ’Ίδε Μ υ ρ τ ί λ ο υ 3Α π ο σ τ ο λ ί δ ο υ. Περί τών αρχαίων Θρςικών, 

σελ. 86 § 9, Θρακικά. τόμ. Αλ έτ. 1928, Άθήναι. 

4 Προκοπίου, Περί χτισμάτων, IV, 4. σελ. 284 έκδ. Βόννης, 

ί Αύτόύι, IV, 11, σελ. 307. 

0 Αυτόθι, IV. 4 σελ. 284. 

1 Αυτόθι, IV, 2, σελ. 282. 

8 Αυτόθι, IV. 7, σελ. 292. 

9 ’Ίδε Μ υ ρ τ ί λ ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ. Περί Φιλιππουπόλεως. σελ. 342 

§ 3, Θρακικά, τόμ. Α'. 
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(άδκχφορον τίς) άνακτίσας αυτήν μετωνόμασεν εκ του ίδιου του ονόματος 
Φιλιππονπολιν, διότι και τό όνομα Πονλπον-δέβα έτέθη υπό των Θρα¬ 

κών προς δήλωσιν του άνιδρυτοΰ τής πόλεως καί σημαίνει δ,τι και ή Φι¬ 

λίππου πόλις. Επομένως αναμφισβήτητος είναι ή γνησιότης τοϋ ονόμα¬ 

τος, ληφθέντος εξ έγγράφου τίνος πηγής ή έκ προφορικής παραδόσεως} 

άνεξακριβώτου τόγε νυν. 

Τό πρώτον τής λέξεως Ριιΐριιάενα συνδετικόν είναι καθ’ ημάς αυ¬ 

τό τούτο τό Φιλίππου παρεφθαρμένον' επειδή δέ τό δεύτερον άενα (δα- 

κιστί άανά) είναι κατά τό μάλλον ή ήττον άπόδοσις του πόλις, καθ’ δσον 
τό άβνα-άανα θρακιστί σημαίνει γ,ωρίον-σννοικισμόν 1> τό Πονλπον-δέβα, 

δηλ. τό Φιλίππον-δέβα ουδέν άλλο είναι ή τό Φιλίππου-πόλις. Έπομένοος 
δεν ήτο δυνατόν νά προϋπήρχε τής υπό τοΰ Φιλίππου, ού φέρει τό όνο¬ 

μα, άνιδρΰσεως τής πόλεως, ήτις ειχεν άλλα ονόματα. Ή βαθμιαία δέ 
τΰ ονόματος συν τφ χρόνφ έξέλιξις έγένετο πιθανώς κατά τήνδε τήν 
κλίμακα. 

Τό Φιλίππου-άενα, ό)ς έλέχθη άναμφιβόλως τό πρώτον υπό τών πε- 

ριοίκων Θρακών άμα τή ανιδρύσει τής πόλεως υπό τοΰ Άργεάδου Φιλίπ¬ 

που τοΰ Άμύντου (342, π. X.)3 ή ά'μα τή επικρατήσει τοϋ Ελληνικού 
Φιλίππου πόλις, προΰφέρετο έν παραθέσει ΡΗίΗρριΐ άενα ή κατά ψίλω- 

σιν ΡίΙίρριι-άενα καί έν συνθέσει Ρίΐίρρύάενα' τούτο μετετράπη εις 
ΡΙΙριίάβνα κατ’ αποβολήν τοΰ άτονου ί τής συλλαβής Η προ τοΰ ίσχυρώς 
έπιτόνου ύ τής ακολούθου συλλαβής ριί καί τό Ρϋρύάενα έγένετο ΡαΙ- 
ρύάενα κατ’ άφομοίωσιν τοΰ άτονου ί τής συλλαβής ΡίΙ πρός τό έπίτονον 
ύ τής ακολούθου συλλαβής ριί. 

3) Επειδή τά παρά Προκοπίω μνημονευόμενα τοπωνύμια εις δεβα 
-δαβα είναι πάντα ανεξαιρέτως πολιχνών καί οχυρών καί οΰχί πόλεων, 

οια ήτο ή Φιλιππούπολις κατά τε τούς Μακεδονικούς καί Ρωμαϊκούς χρό¬ 

νους, οπότε έλαλείτο ή Θρακική γλώσσα, αί δέ πόλεις εκαλούντο υπό 
τών Θρακών ή βρίαι (βπαε) κατά τον Στράβωνα 3 ή λέβαι κατά τον Η¬ 

σύχιον1 * (πρβλ. Πολτυομβρία, Μεσημβρία, Μελσιμβρία, Σηλυβρία, Μενε- 

1 Κ γ ε 1ϊ, Είπίβίΐιιησ ΐη <1ΐβ βΗνΐεοΙιε Ιάίβι-αΙιΐΓ^βδοΙιίοίιίβ, εκδ, 2ο. οελ. 554 

αημ,.—Κ ΓβΙεοάηιει·, Βΐηΐβΐίπη» ίπ άϊε Οεδοΐιϊοΰΐβ άβτ "Γίεσίιίεοίιεη δρτ&οΐιβ, 
σελ. 222. 

3 Ρ 1 ί η ί ί, ΙιίδΙ. η. IV, 11, 41.. Δ ε ξ ί π π ο υ, ίι\ 20., Λουκιανό ΰ, 

Δραπέται, 25., Π λ ο υ τ ά ρ χ ο υ, περί περιεργίας, 10., Θεοπόμπου, £γ· 
122., Ταοίίί, αηη. II, 28., Τ. Ε ί ν Π, XXXIX. 53., Πολυβίου, XXIV, 

6., Έπιγραψαί Ελληνικοί τίπό τοΰ Β'. μ. X. αίώνος μετά τοϋ ονόματος Φιλί π- 
π ό π ο λ ι ς καί νομίσματα της πόλεως. 

3 X ρ ά β οι ν ο ς, VII, 6. 1, 

4 “Ησυχίου, II, 437, λ. λ έ β α. 
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βρία, Σκελαβρία, 'Αλααιβρία, Μοσκοβρία, Βολβαβρία καί ’Αβρολέβα, ’Α- 

στελέβα), έ'πεται δ τι ή Φιλιππούπολις ώνομάσθη Ριΐΐριιάενε. υπό τών 
Θρακών κατά τούς πρώτους ήδη χρόνους τής υπό τοΰ Φιλίππου άνιδρύ- 

σεώς της, ώς προερρήθη, ότε άκόμη ήτο άπλοΰν στρατιωτικόν φρούριον 
(οχυρόν) μετ’ δλιγαρίθμιον άποίκων, τό πλεϊστον Ελλήνων, καί δέν ειχεν 
είσέτι άναπτυχθή εις μεγαλόπολιν. ’ Λρα τό Θρακικόν όνομα τής πόλεως 
φαίνεται όν άρχαιότερον τοΰ Φιλίππου πόλις, δπερ άπαντά τό πρώτον 
κατά τάς άρχάς τού δευτέρου π. X. αίώνος παρά Ιίολυβίω1, γνωστού 
οντος δτι ή υπό τοΰ Φιλίππου άνιδρυθεϊσα καί δχυρωθεΐσα πρώην Κε(ν)- 

δρισός-Εύμολπιάς 2 ώνομάσθη έν αρχή Πονηρόπολις 3. Ούδαμώς δμοις 
άποκλείεται καί ή βραδύτερον Θρακική μετονομασία μετά τήν έπικράτη- 

σιν τοΰ Ελληνικού δ νάματος Φιλίππου-πόλις. "Ωστε κατά ταΰτα ή χρο¬ 

νολογική σειρά τών ονομάτων τής πολυωνύμου ταύτης πόλεως άνά τούς 
αιώνας μέχρι τής οριστικής έπικρατήσεως τοΰ από τοΰ άνιδρυτοΰ της Φι¬ 

λίππου ίστορικοΰ ονόματος είναι: Κε(ν)δρισός - Ενμολπιάς - Πονηρόπο- 

λις - Πουλπονδεβα (Φιλιππούδεβα) - Φιλίππου πόλις ή Φιλιππόπολις. 
Ενδέχεται δμο>ς οί περίοικοι Θράκες μεταφράζοντες πιστώς έν τή 

γλώσση των τό όνομα Φιλίππου πόλις νά άπέδωκαν^αΰτό διά τοΰ Φιλίπ¬ 

που λέβα, δηλ. διά τοϋ Πουλπονλέβα, έξ ου ίσως προήλθεν τό Ίορδάνειον 
Πονλπον-δέβα. Δηλαδή ό άοτά^ηεδ είτε κατά κακήν αντιγραφήν τοΰ Ελ¬ 

ληνικού χειρογράφου, δπερ είχε προ οφθαλμών, εϊτε κατά κακήν άνά- 

γνωσιν έαυτοΰ έξ έπιδράσεως τών έν χρήσει επί τών χρόνων του τοπω¬ 

νυμιών εις δέβα άνέγνοη αντί ΠΟΥΛΠΟΥΛΕΒΛ - ΠΟΥΛΠΟΥΔΕΒΑ 
έκλαβών τό Α ώς Δ καί οΰτω τό αρχικόν Πονλπου-λέβα μετέπλασεν εις 
Ιΐονλπον-δέβα (Ραίρηάενο), δπερ παρεδόθη ήμιν καί ού αδύνατος είναι 
ο έλεγχος ελλείψει άλλων μαρτυριών. ’Εν τοιαύτη περιπτώσει τό όνομα 
τής πόλεως Πονλπου-λέβα. έρχεται μετά τό Φιλίππου-πόλις. 'Απλή ύπό- 

θεσις. 

4) Μετά νέκρωσιν δεκάδος αιώνων τό Ίορδάνειον Πουλπονδεβα 
επανέρχεται επισκοπική ευλογία εις τήν ζωήν υπό Σλαυικήν περιβολήν 
καί εμφανίζεται ώς Ρίάράΐνέ, οΰχί όμως ώς όνομα πλέον τής έν Θράκη 
Φιλιππουπόλεως, αλλά τής έν Μακεδονία πόλεως τών Φιλίππων. 'Γοΰτο 
άνεκοινώθη κατά τον άΐτοοοίζ 4 υπό τοΰ Τσέχου καθηγητού Κίϋουζηϊπζ- 

1 Πολυβίου, XXIV, 6. 

2 Ίδε Μυρτ. Άποστολίδου, "Ενθ’ άνωτ. σελ. 341—349, §§ 3—5. 

3 Θεοπόμπου, ίι\ 122.— Πλουτάρχου περί περιεργίας 10.— Ρ 1 ΐ¬ 

η ΐ ΙιΐδΙ. η. IV, 11, 41. 
* Ιίτεοείι - Α γ £ υ γ ο \ν, "Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, μετάφρ. βουλγ., σελ. 

134, σημ. 
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ΙίΥ1, δστις εύρε τό όνομα εν τοΐς προλεγομένοις τοΰ μεταφραστού της 
προότης προς τούς Θεσσαλονικεϊς επιστολής τοΰ “Αποστόλου Παύλου έν 
τφ Σλαυικω χειρογράφφ ΑροδΙοΜπιιιιι Οΐιηδίίηοροΐίΐ&πιιιη τής πόλεως 
Βγνο\ν. Ούδεμία αμφιβολία δτι αύτη ή νεκρανάστασις τοΰ ονόματος με¬ 

ταβεβλημένου επί τό Σλαυικόν όζει τυμβωρυχίας καί είναι προφανώς επι¬ 

νόημα τοΰ Σλαύου των επιστολών τοΰ Παύλου μεταφραστού, αναγνώ¬ 

στου δέ τοΰ άοτάαηοδ. Ούδαμώς όμως παράδοξον τό όνομα νά είναι καί 
παρεμβόλιμον εις τον πρόλογον τοΰ χειρογράφου από των τελευταίων 
χρόνων υπό τίνος μελετητοΰ αυτού, έπιθυμούντος νά πιστοποίηση διά 
παλαιοτέρου μνημείου την ετυμολογίαν τοΰ νεοιτερικοΰ τής Φιλιππουπό- 

λεως ονόματος Πλόβδηφ, τής γενομένης συγχύσεοις των έν Μακεδονία Φι¬ 

λίππων καί τής έν Θράκη Φιλίππου πόλεως ούδαμώς δυναμένης νά προσ- 

κρούση εις τον σκοπόν, διότι αυτή δεν είναι πρωτοφανής. Άπαντα και 
παρά τισι των Βυζαντινών ιστορικών καί χρονογράφων καί έν μεταγενε¬ 

στέρους οδοιπορικούς προερχόμενη έκ τής ταυτότητος των ονομάτων άμ" 

φοτερών τών πόλεων άνιδρυθεισών υπό τοΰ αύτοΰ καί τής υπαγωγής τής 
Φιλιππουπόλεως καί πλείστων άλλων τής Θρςκης μερών εις τό θέμα τής 

Μακεδονίας από τών μέσων ήδη χρόνων 2. 

Οΰτω λ. χ. ή μέν Άννα Κομνηνή 3 λέγει δτι ή Φιλιππονπολις εκα¬ 

λείτο πρώην Κρηνΐδες, όνομα τής πο λείος Φίλιππων, ο δέ Αάαηι λνοη- 

116Π1 4 (1616 μ. X) ΡΜΙψρί$, δπερ πάντως είναι μετάφρασις τοΰ έν Φι- 

λίπποις (πρβλ. ή έν Φιλίπποις μάχη 42 π. X.). Κατά δέ τον Κίοοαπί5 

(1665) καί αυτοί οί Φιλιππουπολίται έπί τών χρόνων του έπίστευον δτι ή 
πόλις των ήσαν οί Φίλιπποι, διότι διηγοΰντο κατά παράδοσιν δτι ό Άπό- 

στο/ιος Παύλος έκήρυξε πολλάκις τον λόγον τοΰ θεού έν τή πόλει των 
καί έδειξαν μάλιστα αύτφ καί πατηρειπωμένον ναΐσκον, σταυροειδώς 
πλίνθοις έκτισμένον, έν τφ όποίιρ έγένετο τό άποστολικόν κήρυγμα, τ. έ. 

τον έπί βράχου άνατολικώς τοΰ λόφου τών Σχοινοβατών παλαιόν σταυ¬ 

1 Ατοΐήν. ίίϊΓ κΐανΐδοΐιε Ρίιίΐ. τόμ. XVI, έτ. 1894, σελ. 594—596. 

3 Ά. Ά δ α μ α ν τ ί ο υ, Γειογραφικαί περιπέτειαι τοΰ ονόματος Θράκη, έν 
τοις Θρακικοϊς, τόμ. I, σελ. 390 κ.έξής. 

3 ”Α ν γης Κ ο μ ν η ν ή ς, ’Αλεξ- XVI, 8. έκδ. Βόννης. 

± Α. \ν 6 Π II 6 Γ 11, Εΐη §3.ηΙΖ Π6\ν Κ.£ Υδοόΐΐοΐΐ νΟΠ Ρπΐ£ 3.113 ΖΠ §£11 ΟθΠ- 

9ΐ3πί;ΐΐ3ορβ1, έτ. 1622, ΝΰΓεπόεΓ®.—Τό Ρ 1ι ί I ί ρ ρ ί 3 έκ τοΰ έ ν Φιλίππους 
φαίνεται μοι εύλογώτερον ή έκ τοΰ ανυπάρκτου Φιλιππις {=Φιλιππιάς}. 

6 Κ. ί ο ο ά ιι ί, Ηίδίοίτε άε 1*έί&ΐ ρΓέδεηΙ άο ΡετπρίΓΟ Οίίοιη3.ιιη κλ. σελ. 711, 

Ιι-ίκΐηοΐίοη Βποί, έτ. 1676, 0ο1ο§πε. 
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ροπηγιακόν ναόν τής Ζωοδόχου πηγής (αγίας Παρασκευής), τον άνοικο- 

δομηθέντα έκ βάθρων βραδύτεροι· τφ 1835 λ 

II 

ΡΙοαάίη ή ΡΙονάίη (Πλόονδιν θ Πλόβδιν), 

1) Από τοΰ 15ου αίώνος ήρξαντο οί Σλαΰοι νά όνομάζωσι τήν 
Φίλιππουπολιν καί ΡΙοαάίη. Ό Ιίτοοοίτ λέγει δτι είκοσάκις ήρίθμησε 
τούτο τό ^όνομα κατά διαφόρους τύπους καί μετασχηματισμούς έν έγγρα¬ 

φους τής έν Δαλματία πόλεως Ραγούσης καί έν Σέρβικους χρονικούς καί 
καί οδοιπορικούς άπό τοΰ 15ου αίώνος μέχρι τοΰ 1700 * Ωσαύτως καί ό 
Σέρβος ιστορικός Μ. Κωνσταντίνοβιτς καλεϊ έν τή Τουρκική του ιστορία 
τήν Φιλιππούπολιν ΡΙοαάίη ό. Τούτο τό καινοφανές τής πόλεως όνομα 
απαντά ™ πρώτον έν επιστολή τών προς τον Σουλτάνον πεμφθέντουν 
υπο της πόλεως Ραγούσης απεσταλμένων προς συνομολόγησιν συνθήκης 
καί συμμαχίας τή 22α Όκτωβρίου τού 1430, οΐτινες γράφαντες άποστέλ- 

λουσιν αυτήν εις Ραγοΰσαν εκ ΡΙοαάίη, δπου έ'φθασαΥτή 18η τού αυτού 
μηνός 4. 

"Ωσαύτως καί ό Γερμανός υπομνηματιστής τού γεωγράφου Πτολε¬ 

μαίου Κλαυδίου Γεράρδος κατά τά μέσα τού 16ου αίώνος σημειοΐ, κατά 
τον Γ. Τσουκαλών, προς τοις άλλους τής πόλεως όνόμασι «καί τήν έν ασθε¬ 

νείς καί φθίσει επωνυμίαν ΡΙοαάίη» δ. Έν επιστολαΐς δέ Ραγουσαίων 
φέρεται άπό τού 15ου αίώνος ίταλιστί Ρίοαάίηο καί λατινιστί ΡΙοαάίηαιη6. 
Μετασχηματισμοί δέ τού ονόματος άπαντώσιν έν όδοιπορικοΐς τού 16ου 

αίώνος ποικίλοι, οΐον Ρίααάίη, ΡΙαίίηβφΙά-ΡΙβγάίηβφΙά (παρά Κιιπρο- 

δείιίΐδοΐι), ΡΙααάίη ώσαύτοις (παρά Βτ&ηίδοΐιθδοΐι) καί ΡΙοάί (παρά Πογπ- 
δοθ\ναιη). 

^ η ' -ν- μΐ|τροπο/ας, Λρ- 
χ*ίυ/ ϋρφκικοΰ λαογραφικοΰ Θησαυροϋ, τόμ. ΣΤ'. έτ. 1939—1940, σημεάοσις έν 
τφ εγγράφω αρ. 38, αελ.^ 67—70 δηλ. έν τφ πατριαρχικφ καί συνοδικφ σιγιλλίω 
περί τής εκκλησίας τής αγίας Παρασκευής άποσπωμένης άπό τής μητροπόλεως. 

, Μίυβ οβλη Ζαια Ναιπεπ. ΡΙονάίη οάβι- Ρΐονάίν, Ατοΐιΐν ίίϊΓ δ1&νΪ3θ6£ Ρ1Π]. 

τομ. XVI, έτ. 1894, σελ. 596—600. Ώσαύτιος τοΰ αύτοΰ καί έν τοΐς υιΊν 
ιιπά Κ.£ί3£563θ1ΐΓ£ί8ιιπ§€π, Οε3ίυ. έτ. 1895. 

3 Έν τφ περιοδικφ 0135ιιίίί, I (18), σελ. 91 καί αλλαχού. 

4 I ο Γ § ε Ν., Νοί£3 6ί ΕχίΓ&ίδ ροατ 3£Γνϊι· & Ι’ΜβΙοΐι-ε 063 ΟΓθί33ά£3 8. XV 

5ΐέο1ε, Ρ&Π3, έτ. 1899. τόμ. II, σελ. 281. 

Γ· Τ σ ο υ κ α λ ά, Ίστοριογεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φίλιππου- 
πόλεως, Βιέννη, έτ. 1852, σελ. 56, σημ. ν'. 

I ΪΓ606 1ι - Α γ §γ γο νν, "Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, σελ. 184, σημ. 14. 

ΕΙ1ΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. *Ετο5 ΙΣΤ' 17 
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Κατά δέ τό 1614 μνημονεύεται ή ΡΙιίΗρροροΙί-ΡΙαικΙίη κατά τον 

Ιίτεοείζ τουρκιστί ώς κώμη (Ρΐααάΐη Κΐοβ) :· Ιίαβ« δέ τφ Σέρβφ ποιητη 
Ο-αικΙιιΙίΐδοΙι άπαντα ό τύπος ΡΙονάίηη \ έν φ τό πρώτον ο φθόγγος η 
(Ρΐοα) τρέπεται εις ν (Ρΐον). Οΰτω τό ΡΙοαάΐη γίνεται ΡΙονάΐη (α) . 

2) Επειδή τά εις ίη λήγοντα Σλαυικά τοπωνυμία Ρωμαϊκών πό¬ 

λεων προέρχονται συνήθως εκ προϋπαρχόντων σχηματισμών καταληγον- 

των εις (θ)ηα, ώσπερ ομολογεί καί ο \ οΐον Νίη *ν· ' Νοηα 
έν Δαλματία, Νοϊΐη εκ τοΰ Νατοηα,]α&ίη έκ του Αηοοηα, Ιαϋΐη εκ του 
Αίϋοηα έν τή Ίστρίςι, 8ούαάίη εκ του 5εαΓάοηα, 5οΙΐη εκ τοΰ ΒαΙοηα Τ 
πρέπει κατ’ αναλογίαν και τό ΡΙοαάΐη νά προήλθεν έκ τίνος ονόματος 
λήγοντος εις {θ)ηα·ΐηα. *Όθεν δεν φαίνεται μοι απίθανος ή γνώμη του Γ. 

Τσουκαλά, έτυμολογοΰντος τό ΡΙοαάΐη εκ τοΰ Πλωτινόπολις \ ένισχυο- 

μένη καί υπό τής είδήσεως τοΰ περιηγητοΰ ΑηνΐΙίβ ότι κατά τον 18<>ν 
αιώνα ή πάλαι Πλωτινόπολις (δηλ. τά ερείπιά της) έφερε τό όνομα Βία- 

άΐη, οπερ ευκόλως καί κανονικώς κατά γλωσσικούς νόμους μετεπλασθη 

έκ τοΰ ΡΙοαάΐη, ήτοι ΡΙοαάΐη Ρίοάάΐη-Ρίαάΐιι-Βίαάΐη, 

ΤΙ Πλωτινόπολις 7 συντομίας χάριν, έλέγετο άναμφιβόλως καί άπλως 

ι Αυτόθι καί ] ΐ γ ε ο 6 1ε. ΗαηάβΙββίΓΜββ αηά Βετ^νβΓίτε νοη δβτ&ΐβη ηηά 

Βοδίιίεη, σε/.. 71, σημ. 

3 Ο νι ιι ά η 1 ί I 3 σ 1ι. 08ΐηαη, XIX- 

8 ; ϊγ εοβκ - Α γ ε 5 3'Γ ο ν, ’Ένθ. άνωτ. Ή έν τή επιστολή τού Ούνιαόου 

(Ηιιηγαάγ) προς τον Βοββόδαν τής Τρανσυλβανίας ΝϊοοΙαβ αΓΓΟ 8τΕ ΝθΡΙ*' 

βρίου τοΰ 1443 σημειουμέιη Ρ 1 ο ν 1 ο η Ο ο γ * α, ’Ένθ. άνωτ. τόμ. ΠΙ. οελ. 

142), αμφίβολον φαίνεται μοι, αν είναι ή Γ 1 ο ν 4 ί π (ΡΗΗίρροροΙΐβ), ως σημείοι ο 

εκδότης. Διότι τότε ή Φιλίππούπολις κατεχομένη υπό των Τούρκων είχε Τούρκον 

διοικητήν, υποκείμενον τφ μεγάλω τής Ευρώπης στρατηγφ, τφ Ρουμ ελί-Βεγ/.ερ- 

βέϋ (Χαλκό κονδύλη, VIII, σελ. 438, έκδ. Βόννης). Επομένως ο εν τη 

επιστολή μεταξύ των επισήμων συμμαχητών εν τινι προς τους Τούρκους μάχη 

μνημονευόμενος Ιε*αο Γβββπε Ρ I ο τν 1 6 π δεν είναι δυνατόν να ητ0> διοι¬ 

κητής τής Φιλιππουπόλεως, τής Ρίοττάΐη δηλ., ήτις Εκαλείτο τουρκιστί Ρι- 

1 ΐ ρ Ό 6 ή Κι ] ί 5 5 ε, αλλά πιθανώς ήτο αρχών τίνος των περί τον Δουναριν 

φρουριων καλούμενου Ρ ) ο νν 1 ε η. Σημειωτέου δέ ότι έν τή συλλογή τοΰ ήοΓ§α 

φέρεται «£6119 Ρΐοννίβη, ό δέ )ιτεεε1τ γράφει (ένθ. άνωτ.) τε-εηε Ρίοννάβπείδ και 

ουτω σχηματίζει έκ τοΰ ΡΙονάΐη καί εθνικόν έπίθετον Ρ 1 ο ν ά 6 η 31 3 (κατα 

]ογ§;3. έδει Ρ 1 ο \ν 1 ε ώ 3 ί κ)· 
4 ή ΐ γ ε ε ε Ε - Α γ £ Η }: γ ο \ν, "Ενθ5 άνωτ. σελ. 133. 

ό 'Ομοιοτρόπως έσχηματίσϋη καί τό Ο ά τ ΐ η έκ τοΰ Βάηηε- Αδριανη- Α- 

δριανούπολις καί τό 5ο1ηπ έκ του 3ίΐ1οηί(Είΐ)-Θεσσαλονίκη. 

0 Γ. Τ σ ο υ κ α λ ά, "Ενθ. άνωτ. σελ. 55, σημ. μθ . 

7 *Η Πλωτινόπολις ίδρύθη ή μάλλον συνφκίσθη περιτειχισθεΐσα κατά τόν 

δεύτερον μ. X- αιώνα υπό τοΰ αύτοκράτορος Τραϊανού προς τιμήν της συζυγου 

του Αύγούστης Πλωτίνης, δθεν καί ή προσωνυμία αυτής. Μνημονεύεται υπό τοΰ 

Τά ξένοφανή τής Φιλιππουπόλεως ονόματα. 259 

Πλωτινι, η Ρ.οίίηα, (όσπερ έλέχθη Τραϊανη ή Τΐ’α]αηα~ Αα§α$ία (Στάρα- 

Ζαγόρα) αντί Τραϊανόπολις (πρβλ. Μαρκιανόπολις). 

Γό όνομα προΰφέρετο πάντως υπό των κατακλυσάντων την ύπαι¬ 

θρον πέρις χώραν από τοΰ έκτου ήδη μ. X. αιώνος Σλαύων ΡΙόίΐηα-ΡΙό- 

ίΐη, φυλαττομένου κατ’ άρχάς τοΰ μακροΰ χρόνου τοΰ φθόγγου Ρίό (όο, 

πλω-πλόο)" είτα δέ συν τφ χρόνω στενουμένου τοΰ δευτέρου ο εις α 
μετά τό πρώτον έπίτονον ό (όο=ώα) προΰφέρετο ΡΙόαίΐιι-ΡΙοαάΐη. "Ωστε 
ή κλίμας τοΰ σχηματισμού τοΰ ονόματος είναι : Πλωχίνη-ΡΙόίίηα-ΡΙόο- 
ίίη Ρίό αάίη καί Ρϊονάίη. 

6) Άλλα πώς τό όνομα τής ΓΙλωτινοίτόλεως (ΙΙλωτίνης) άπεδόθη 
εις την Φιλιπποΰπολιν, τής μεταξύ των πόλεων άποστάσεως ούσης μεγί¬ 

στης; Τοΰτο δυνατόν ίσως νά έξηγηθή καθ’ ημάς έκ τής ιστορίας αυτών 
των πόλεων, συγκαταστραφεισών ποτέ άρδην υπό τοΰ τσάρου των Βλα- 

χοβουλγάρων Καλογιάννου (1204). Μετά τήν τελείαν καταστροφήν τής 
Πλωτινοπόλεως καί μ,ή άνάκτισιν πλέον αυτής έξαφανισθείσης από τοΰ 
γεωγραφικού χάρτου, ώστε σήμερον καί ή θέσις αυτής νά μή είναι δυ- 

____ ν 

Πτολεμαίου Κλαυδίου (III, 11, 13) καί υπό τοΰ ’Αντωνίνου Αύγουστου (ίΐίπβΓ. 322) 

Νομίσματα αυτής μέχρι τούδε άνευρέθησαν τών αύτοκρατύρων ’Αντωνίνοι, Μ, Αύ- 

ρη/άου. Φαυστίνης νεωτέρας καί Καρακάλλα. Παθοΰσα κατά τάς εις Θράκην έπι- 

δρομάς τών βαρβάρων άνεκτίαθη αύθις καί ώχυριόθη υπό τοΰ Ιουστινιανού (Π ρ ο- 

κοπ ίου, περί κτίσμ. I ν? 11) καί ή κ μα σε μέχρι τοΰ δέκατου τρίτου αιώνος ούσα 

έδρα επισκόπου (Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα θείων καί Ιερών κανόνων, τόμ. V, 

σελ. 392). Κατεστράφη άρδην υπό τοΰ βασιλέως τών Βλαχοβουλγάρων Καλογιάννου 

ή Ίωαννίτσα (1204—05) συγρόνως μετά τής Τραϊανουπόλεως, Γαριοπόλεως. Ραι- 

δεστοΰ, Πανιού, Ί4 ρακλείας, Φιλιππουπόλεως, Βατκουνίου καί άλλων τής Θράκης 

πόλεων καί οχυρών, ών οι κάτοικοι, δσοι έσώθησαν άπό τής σφαγής, έξανδραπο- 

δισθέντες μετφκίσθησαν εις τάς Παραδουνάβιους τής Βουλγαρίας χώρας (Γ. ’Α_ 

κροπολίτου, χρον. § 13). Διά τής Πλωτινοπόλεως διήρχετο καί ή περιώνυμος 

στρατιωτική Ρωμαϊκή οδός νία Ε^η^Ιΐα. *Η ακριβής τοποθεσία τής Πλωτινοπόλεως, 

τιθέμενης επί τής δεξιάς ή αριστερός τοΰ ποταμού “Εβρου όχθης αμφισβητείται. 

Κατά τόν ΡογΙμ^ογ έ’κειτο. ύπο τών Τούρκων καλούμενων τών ερειπίων της ϋ8]5Γ- 

ΕτΕειιέ. ού μακράν τής συμβολής τοΰ Έριγώνος καί τοΰ “Εβρου (Κ ο γ 5 ί§€ τ. 

ΚιΐΓζβΓ Α01*6188 06Γ αΚβπ ΟεοξΓερΙιίσ, σελ. 475, Εείρζί£, έτ. 1850 καί Σ. Σ α κ - 

κ ε λ α ρ ι ά δ ο υ, Πόλεις καί θέσμια Θράκης, ’Αθήναι, έτ. 1829, σελ. 76). Έξ 

άνευρεθέντος εσχάτως ενεπίγραφου βάθρου άδριάντος εις τόν αύτοκράτορα Φίλιπ¬ 

πον, στηθέντος υπό τών Πλωτινοπολιτών, ώς καί έξ άλλων αρχαιοτήτων καθορί¬ 

ζεται ή θέσις αύτής υπό τοΰ Δρακοντίδου Χρ. ού μακράν τοΰ νυν Διδυμοτείχου. 

(’Ίδε Δρακοντίδου X ρ.. 'Αγέα Πέτρα - Δημοτικά - Διδυμότειχου - Πλωτινό- 

πολις. έν τή έψ. "Εβρος 29 Μαΐου 1937. Ωσαύτως τοΰ α ύ τ ο ΰ, ’Άνευ πόλεων 

μέχρι Τραϊανού ή περί τόν “Εβρον μεσόγειος Θράκη, έτ. 1937, σελ. 18. Ωσαύτως 

Σημειώματα περί τής Πλωτινοπόλεως καί Διδυμοτείχου υπό Κ. Μ υ ρ τ. ”Α π ο- 

σ τ ο λ ί δ ου, Θρφκικά τόμ. X. έτ. 1938, σελ. 407—4ΐ4.) 
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νατόν ακριβώς νά όρισθη, οι Πλωτινοπολιται, ώσπερ καί οί των άλλων 
καταστοαφεισών τής Θράκης πόλεων κάτοικοι, μετηνέχθησαν εις την 
Βουλγαρίαν, δπου συμμετηνεγχον καί τό όνομα τής πόλεως των ονομα- 

σαντες δι’ αυτού τον παρά τφ Δουνάβει που νέον συνοικισμόν των τη 
διαταγή τού Καλογιάννου : «την λείαν άπάρας (ο Καλογιάννης) εκειΌεν 
περί τας παραρροίας καθίζει τού ’Ίστρου εκ των Ιδίων των ανδραποδι¬ 

ζόμενων κωμών καί πόλεων τάς κλήσεις επιθεις ταΐς οίκησεσιν* . 

Ούδαιιώς απίθανου μετά των Πλωτινοπολιτών νά συγκατοίκησαν έν 

τφ νέω των παριστρίφ συνοικισμέ ΠλωχίνΐΓΡΙθίίηα (Ρΐοίΐπ) και των πε- 

ρισωθέντων έκ τής γενικής σφαγής υπό τού Καλογιάννου Φίλιππου πολι¬ 

τών - οί άπαχθέντες ωσαύτως αιχμάλωτοι, ώστε Πλωτινοπολιται τε και 
Φιλιππουπολιται έγένοντο κάτοικοι πλέον τής αυτής νέας πόλεως, νέοι 

Πλωτινοπολιται. Οί περί τον νέον συνοικισμόν περιοικοΰντες Σλαυοβουλ- 

γαροι ερχόμενοι εις επικοινωνίαν προς τούς “Ελλληνας κατοίκους του, 

οιτινες άναμφιβόλως δεν επαύοντο νοσταλγοϋντες τας πέραν του Αίμου 
κατεστραμμένας πόλεις των καί έγκωμιάζοντες αύτάς επί τη ά'λλοτε ευ¬ 

δαιμονία των, οί μεν ΦιλιππουπολΧται την Φιλιππονπολιν, οι δε Πλωτι- 

νοπολΐται την Πλωτινόπολιν καί οί απόγονοί των ένεκα τής προς άλλη- 

λους επιμειξίας συν τφ χρόνφ άμψοτέρας, ύπέλαβον ώς γενετειραν των 
νέων Πλωτινοπολιτών, τ. έ. των απογόνων των Πλωτινοπολιτών και Φι- 

λιππουπολιτών την άνακτισθεισαν καί άκμάζουσαν αύθις Φιλιππουπολιν, 

ήν έγίνωσκον κυρίως ώς πλησιεστέραν αύτοΧς υπό τον Αίμον και απεδω- 

καν εις αυτήν τύ τοπωνύμιου τής νέας Πλωτίνης ■ Ρίοίίη - Ρίοηάΐη. 

4) Ό σημειοΧ3 δτι έν τή περιοχή τής έν Σερβία πόλεως 

Πιρότ ευδοκιμεί είδος σταφυλής, δπερ καλείται ρΐονάιηα, αλλαχού τουρ¬ 

κιστί καλούμενου ραηιΚ ή Μήτοι θέλει διά τούτου νά δήλωσή δτι οι 
προς βορράν τού Αίμου οίκούντες Σλαΰοι ωνόμασαν εκ του ονοματος τής 
σταφυλής ρΐονάίπα την Φιλιππουπολιν Πλόβδιν ή Πλόονδιν, τ. ε. Σταφν- 

λόηολιν, διότι αί παρ' αυτή τής Ροδόπης ύπώρειαι ήσαν ανέκαθεν και εί¬ 

ναι άμπελόφυτοι καί μάλιστα έν ταΐς άμπέλοις ήφθόνει μέχρις έσχατων 

τό προμνημονεύθέν τής σταφυλής είδος ; , 
«Ο ΤοιπαδοΐΗ* όμως ετυμολογεί τό Ρίοαάιη εκ τού Ιορδανειου Ροΐ- 

ραάβν» 5, δπερ παραδέχεται βραδύτερου καί ό 6 δέ Βίανε-οοτν 

ι ρ. Ά κ ρ ο π ο λ ί τ ο ν, Χρον. § 16 
2 Ο. (Ιο V ΐ 1 1 ε-Η ι γ 1 ο ιι ΐ η, Τα «ηιςα&β άε ΟοηδίΑηΐίηορΙσ, ΧΟΙΙ 

3 ] )Γ6θ6 Ιί-Α γ & V γ ο \ν, "Ενθ’ άν. 134, σημ. 
ι ΡβΓίοίΙ. δρΪ353.πίβ (^περιοδικόν σύγγραμμα), τόμ. XVI, σελ. 165. 

5 Οβ,ίΙβΓΓ. Ογηιηωί&ΙζβΐΙδοΙίΓίίΙ, έτ. 1878, σελ. 206. 

6 ΝαπΕα, τόμ. II, έτ. 1882, σελ. 355 κέξής. 

Τά ξένοφανη τι,ς Φιλιππουπόλεως ονόματα. 

έκ τού Πουλπονδενη 1 καί άλλοι έκ τού Βουλγαρικού ρίοίονοάεπ (εύφο¬ 

ρος-καρποφόρος) ι) έκ τού ροΐαάεη-ρίαάιιε (μεσημβρία) έρμηνεύοντες ή 
εύφορος ή μεσημβρινή πόλις *. Έκ τού Ραΐραάειίίΐ προφανώς είναι αδύ¬ 

νατον νά μετασχηματισθή γλωσσικώς τό Ρίοιιάίη, ώς λίαν όρθώς παρα¬ 
τηρεί 0 3ΪΓ006ΐί 3. 

III 

Ραίριιάεηα ( Πονλτιονδενα τ) Πονληουδένη) 

I) Κατά τον δέκατου έκτου αιώνα άπαντα τής Φιλιππουπόλεως 
καί έτερον όνομα παρά τισιν Εύροοπαίοις ύπομνηματισταίς αρχαίων Έλ- 

λιραυν συγγραφέων μνημονεύονταν την πόλιν, τό Ριιίραάειια (Πονλπον- 

δενα ή Πονλπονδενη). ΙΙρώτοι, οιτινες μεταγράφουσιν ελληνιστί τό έκφε- 

ρύμενον λατινιστί τής πόλεως τούτο τό όνομα, καθ’ όσον γνωρίζομεν, 

είναι, οί πρώτοι ιστοριογράφοι τής Φιλιππουπόλεως Κ. Οικονόμος ίερεύς 
(1819) καί Γ. Ισουκαλάς (1852), άμφότεροι διατελέσαντες διευθυνταί τής 
Ελληνικής κεντρικής τής πόλεως σχολής. Ούτοι εύρον τδ’ όνομα εις πα- 

λαιας εκδόσεις τού Πτολεμαίου Κλαυδίου καί τού Λουκιανού, έναποκει- 

μένας έν τή πλούσια τής σχολής βιβλιοθήκη ή 

1 Αυτόθι, τόμ. III, σελ. 181. 

^ Ο ί 4 ιι γ ο ν, Οΐεοΐιεί: πα ρΐονά. άενΐίδοΐι. πίπα 813. (=έπετηρίς τού έν 

Φιλιππουπόλει γυμνασίου των θηλέων), έτ. 1897—98. 

3 ] ί Γ ε ο 6 1ί-Α Γ £ Ε γ Γ ο \ν, ’Ένθ’ άν. σελ. 183. 

4 Ή τής Ελληνικής κεντρικής σχολής τής Φιλιππουπόλεως βιβλιοθήκη ήρ- 

ςατο, ώς φαίνεται, καταρτιζόμενη άπό τής ίδρύσεως τής σχολής. Τφ 1794 Μαρτ. 

28 κατά τήν γενομένην καταγραφήν ήρίθμει τόμους 101 (Κώδ. Κυριλ. II, σελ. 

388). Τή I Ιανουάριου 3830 ό συνταχθείς κατ’ αλφαβητικήν τάξιν κατάλογος των 

βιβλίων αυτής είχε τόμους 421, έξ ών ήσαν μεγάλου μεγέθους (ΐιι ίοΐίο) 99 καί 

χειρόγραφοι 28, (ένθ’ άνωτ. σελ. 368-377. ’Ίδε καί Μυρτ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ου. 

Η ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητροπολις καί οί κ (οδικές αυτής, Άρχεΐον Θρακ. 

λαογραφ, καί γλωσ. θησαυροί, τόμ.. Ε'. σελ. 1 καί 4). Τφ 1837 έπλουτίσθη διά 

πλούσιας δωρεάς των βιβλίων του σχολάρχου Σαράντη Άρχιγένους, μεταβάντος 

είς Παρισιού; προς σπουδήν τής ιατρικής (Κώδ. Κυρίλ.' II, σελ. 155.—Θρακικά 

Αθηνών, τόμ.^ Α\ έτ. 1928, σελ. 484, Σαρ. Άρχιγένης). Μετά τήν έκ βάθρων άνά- 

κ τισιν τής σχολής πυρποληθείσης κατά τήν μεγάλην πυρκαϊάν τής πόλεως κατά 

Ιανουάριον τού 1846 ή βιβλιοθήκη, ήτις έπαθεν. άνεσχηματίσθη διά μεγάλης δω¬ 

ρεάς βιβλίων της κυρίας Μαυροκορδάτου φροντίδι τοϋ έν Μόσχα Φιλιππουπολίτου 

Αντωνίου Π. Κομιζοπούλλου τοΰ ψι/ακοΰ καί. έκτοτε έπροικίζετο όλονέν διά δω- 

ρεών^ φίλο μουσών πολιτών ή δι ’ αγοράς βιβλίων. Ό έπισκεψάμενος τφ 1868 τήν 

σχολήν Γάλλος αρχαιολόγος ΠαπιοηΙ: καλεΐ αυτήν λα μ π ρ ά ν (Ρ ιι ιηο π ί-Η ο- 

πι οί ί 6, Μβ1&ιΐ£65 ιΙ'αγοΚβοΙο^ίβ κτλ. Ρατώ, σελ- 254). Κατά τον Ρωσοτουρκικόν 
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Ούτως ό Κ. Οικονόμος αναγραφών τό χωρίον του Λουκιανού εκ του 

διαλόγου «Δοαπέται», εν ω περιγράφεται ή λαμπρότης της πολεως και 
έπΛυιιών νά έρμηνεύσχ, τήν τελευταίαν αϊτού φράσιν «ή δέ πολις_ εργον 
Φιλίππου εκείνου» δποσημειοΤ τό σχόλιου του δπομνηματ,στου του Λου¬ 

κιανού Ιακώβου Παλμερίου : «Οΐ δύακολον εννοήσαι πεοι οποίας ΦιλιΐΓ- 

πουπόλεως ό λόγος- Γ] 3τι περί έκείνης, ητι; καί Τράτων έλέγετο π®ο- 

τερον καί Καλύβι; καί Πυυλπονδαίνη καί. Ενμολχιάς, κείμενη προς τον 
"Εβοον ποταμόν μεταξύ Αίμου καί Ροδόπης- διά τούτο ώνομασται 1©ι- 

μ,όντιον, δτι τρία δρη έν τφ περ.βόλφ τ<3ν τειχών αί τής πεβιεχοντα.» . 

Ό δέ Γ. Τσουκαλάς αντιγράφων τό αυτό σχόλιον πληρέστερου εκ 

τοΰ πρωτοτύπου λατινιστί καί έρμηνεύων γράφει τό όνομα διά του ε καί 
ουχί διά του αι: «Ιάκωβος 6 Παλμεριος λέγει : Νοη βδΰ άιίίιοιίο άινι- 

πόλεμον τον 1877-78, μεταβληθείσης της σχολής εις νοσοκομείου χαο,ν των τραυ¬ 

ματιών Τούρκων καί Ρώσων επί τινα χρόνον, ή βιβλιοθήκη επα€εν ουδεμιας πρό¬ 

νοιας ληφθείσης περί αυτής ύπό των Αρμοδίων. Έπί τής γυμνασιαρχιας του 1. 

Κωνσταντινίδου (1884-87) αί σπουδαιότεροι των εκδόσεων αυτής χειρογραφωτ 

καί εντύπων άπεστάλησαν δωρηθεϊσαι εις τό οικουμενικόν πατριαρχείου. Ίφ 

συνετάχθη νέος κατάλογος αυτής ύπό τού διορισθέντος βιβλιοθηκάριου Κυριάκου 

Στεφανίδου Φιλιππουπολίτου, διδάκτορος των μαθηματικών και καθηγητου εν τοις 

Ζαριφείοις διδασκαλείο.* Τφ 1900 στεγασθέντος τού 'Κλλ. γυμνάσιου εν τφ ανω 

όροφοι τής νεόκτιστου σχολής Γρηγ. Μαρασλή μετεκομίσθη απο του μεγάρου της 

Λίητροπόλεωε, όπου έφυλάσσετο κατά τα τελευταία έτη, και ετοποθετηθη εν τφ 

γυμνασιαοχείω. Ήρίθμει, ώς ενθυμούμαι, άτε διατελεσας βιβλιοφ-υλαξ αυτής καχα 

τά έτη 1902-03 μετά την εις Όδησσόν ώς καθηγητοΰ έγκατάστασιν του τέως πο¬ 

λυμαθούς καί πολυγλώσσου βιβλιοθηκάριου της, περί τας τρεις χιλιάδάς τομών 

καί φυλλαδίων. Περιείχε παλαιάς εκδόσεις εκκλησιαστικών πάτερων, τα έργα του 

Νικ. Θεοτόκη, Εύγ. Βούλγαρη, Κ. Καύμα, Άνθ. Γαζή, Κ. Οικονομάν, Ν. Λουκά, 

4 Γαλανού, Κοαητά. Δαοβάρεως, Σταγειρίτου, Γεωργιαδου Λευκιου, συμπασας 

τάς εκδόσεις τού αθανάτου Άδ. Κοραή καί παν σχεδόν, δπερ έξεδόθη ελληνιστί 

έν Βενετία, Βιέννη, Βουδαπέστη καί Πετρουπόλε, κατά τον 18ον και την ^ωτην 
πεντηκονταετίαν τού 19ου αίώνος. Ωσαύτως περιεΐχεν απασαν την σειράν της 

στερεοτύπου έκδόσεως Τβαόηετ έν Λειψία των Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων 

καί τήν των Βυζαντινών έκδόσεως ΝίεΙιόαθΓ έν Βόννη έ| άγορας, απασαν την σει¬ 

ράν τής Μαρασλείου βιβλιοθήκης έκ δωρεάς τού προς έκδοσιν αύτης χορηγού, 

ΐούς κλασσικούς Γερμανούς συγγραφείς έκ δωρεάς τού φιλομούσου ΦΠαππουπο- 

λίτου Γ. Φιλίπποβιτς, κλασσικούς Γάλλους καί Ιταλούς, περιηγήσεις, λεξικά, πε- 

οιοδικά, έν οίς ή τής Πανδώρας σειρά, καί άλλα. Κατεστράφη και διηρπαγη δυσ¬ 

τυχώς μετά των αρχείων καί τού εργαστηρίου τής χημείας καί τής φυσικής πει¬ 

ραματικής τοϋ γυμνασίου {είς προίκισιν οΐτινος τελευταίως έδαπανησεν η κοινο- 

της 10 χιλ, χρυσών φράγκων) ύπό τού μαινομένου Βουλγαρικού οχλου κατα την 

κατάληήιιν τής σχολής έν τω άνθελληνικφ κινήμαπ τού 1906. 

ι Κ. Οικονόμου, ίερέως, Έχειρίδιον περί τής επαρχίας Φι/αππουπο- 

λεως, Βιέννη, έ'τ. 1814, σελ. 16, § 21. 
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Π3.Γ6, 06 ηιΐ3. ιιτ1>0 ΙοςααΠιτ; ηίηΐίΓαηι Ρΐιΐίρροροΐί, ςιιαε 01 Τΐ'ίηιοη- 

Ηιπιι αηίβα Ροηοτοροΐΐδ εζ Ριι 1 ρ η ά 6 π & βί Ειιπιοΐρϊαδ, δΐΐα αά 
Ηεβταηι ίηΐοτ Ηαεηιαηι Κΐιοάορεη, ςααο Τηηιοηίάιιπι νοοβΐο. 

00, ηαοά 1Γ05 πιοιιΐ0δ $αοπιηι ηιατοπιπι αηιΜία οοιηρΙεοΐεώ&ΙιΐΓ.» ι. Ό 
αυτός δέ προσάγων καί δευτέραν περί τοΰ ονόματος μαρτυρίαν άλλου 
ύπομνηματιστοΰ γράφει: «Γεράρδος ό Γερμανός, υπομνηματιστής τοΰ 
Πτολεμαίου Κλαυδίου, άκμάσας περί τό 1540 μ. X. εις τον δεύτερον χάρ¬ 

την τής Θράκης, Ευρώπης πίνας Θ', εμπεριεχόμενου εν τή αυτή έκδόσει 
τής γεωγραφίας τοΰ Πτολεμαίου Κλαυδίου, τήν οποίαν ήκολοΰθησε καί 
ό Μελέτιος Αθηνών, σημειοΐ τήν θέσιν τής Φιλιππουπόλεως λατινιστί 
οΰτω: Ρΐιίΐϊρροροΐίδ, ςιιαβ 01 ΡοηβΓοροίϊδ, Ειιηιοΐρΐ&άει, θοηι Τπηιοη- 

ϋΐαπι οίτςαο Ρ ιι 1 ρ α ά 6 η α* ήτοι Φιλιππούπολις, ήτις καί Πονηρόπολις, 

Δουλοΰπολις, Εΰμολπιάς, ομοίως Τριμόντιον καί Π ο υ λ % ο υ δ έ ν η»2. 

2) Τής ετυμολογίας καί ερμηνείας τοΰ ονόματος έπελάβετο δ μα¬ 

καρίτης διδάκτωρ τής φιλολογίας Ευγένιος Χασιώτης, καθηγητής καί συν¬ 

άδελφος ημών έν τοίς Ζαριφείοις διδασκαλείοις ή Ή πόλις έλέγετο ανέ¬ 

καθεν, ώς άπαντά παρά ΙΙολυβίφ, Λουκιανφ καί τοϊς Βυζαντίνοις αΰτοϊς 
απλώς ή Φίλιππον, έςυπακουομένου τοΰ πόλις, ώσπερ καί σήμερον είσέτι 
λέγεται ή Άδριανον ή Άδριανοΰπολις. Προς δήλο>σιν τής από τής πέριξ 
χώρας προς αυτήν κινήσεως έλέχθη Φιλίππονδε (πρβλ. Μεγαράδε, Ά~ 

θήναςδε - Άθήναζε, Κορινθόδε, οϊκαδε κτλ.), οπερ πιθανώς ύπό των 
Θρακών καί βραδΰτερον ύπό τών κατακλυσάντων τήν χώραν άλλογλώσ- 

σων προύφέρετο Πιλίππονδε (πρβλ. καί τά παρά τοΐς σταυροφόροις Ρΐιΐ- 

Π0ρορΐ0-Ρπη0ρορΐ0-Ρίπορΐ0 κτλ.). Τό Πιλίππονδε μετεβλήθη συν τω 
χρόνορ εις Πονλπονδε} δπερ ούδεμίαν δυσχέρειαν γλωσσικήν παρουσιά¬ 

ζει καθ’ ά διελάβομεν ανωτέρω έν τοις περί τοΰ Πονλπον-δέβα (Φιλίππου 
δέβα) ρηθείσι 4. Τό δέ Πονλπονδε προσηυζήθη διά τοΰ προσσχηματισμού 
να γενόμενον Πουλπουδένα (πρβλ. εμέ-να, έσέ-να). Οΰτο^ δέ ή λέξις ή επιρ¬ 

ρηματικήν σημασίαν έ'χουσα άρχικώς (=είς τήν Φιλίππου-πόλιν) έ'ξελή- 

φθη καί ήτο έν χρήσει αντί τοΰ ονόματος τής πόλεως, ισοδύναμος τφ ή 
Φίλιππον ή Φιλιππόπολις. 

3) "Η γνώμη τοΰ Χασιοότου δεν φαίνεται ήμΐν πιθανή· προτιμάτε- 

ρον είναι τό Ριιΐριιάοηο. νά θεωρηθή καθ’ ημάς ώς κακή αντιγραφή τοΰ 
Τορδανείου ΡαΙρίΐάβνα έξ Ελληνικής αυτού μεταγραφής είς Πουλπουδένα 

1 Γ. Τσουκαλά, "Ενθ’ αν. σελ. 16 § 21. 

2 Αυτόθι, σελ. 24 § 31. 

8 X ( α σ ι οι ι ο « Ευγενίου), Πλόβδηφ η Φιλιππούπολις, έφημ. Φιλιπ- 

πούπολις, έτ. 1899, άρ. 2559 κέξής. 

4 ’ Ιδε ανωτέρω, I § 2, 
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αντί Πονλπονδέβα, ως γράφεται συνήθως τό άπλούν δεύτερον τής λέξεως 
συνθετικόν όέβα. Έξελήφθη δηλαδή τό μικρόν υ-ΰψιλον (δεύα) ώς V ένε¬ 

κα τής όμοιότητος των δυο γραμμάτιου υ-ν υπό των άντιγραφέων καί άνε- 

γνώσθη τό Πονλπον-δενα ώς Πονλπου-δένα, δπερ εΐτα μετεγράφη λατι¬ 

νιστί Ραΐριιάβπα, οθεν πάλιν τό Ελληνικόν Πουλπουδένη. Αυτή δέ ή ει¬ 

κασία ημών ένισχυεται καί εκ τοϋ οτι εν τοΤς μνημονευομένοις διάφο¬ 

ροι; τής π ο λείος όνόμασιν υπό των προειρημένων υπομνηματιστών, οΐτι- 

νες παρέλαβον άναγνόντες αυτά παρά τοίς άρχαίοις συγγραφεϋσι, δεν 
άναφέρεται. τό τοΰ Ίορόάνου Πονλπον-δέβα, δπερ άριδήλιος σημαίνει δτι 
άντικατεστάθη διά τού Πούλπον-δένα. 

Ενδέχεται δμως τό Πονλπου-δένα ή Πονλπονδενα νά προήλθεν έκ 
Σλαυικοΰ μετασχηματισμού τού Ίορδανείου Ριιΐριιάενα, δντος εν χρήσει 

παρά τοΐς Θρρ/Είν αντί τού Φιλιππόπολις. ’Ακουοντες δηλ. υί Σλαύοι τό 
ό'νομα Ραΐραάενα καί μή γινώσκοντες την σημασίαν τής λέξεως άενα, 

ατε προ πολλού καταστάσης «καταληπτού (πρβλ. καί τό έξ επιγραφής 
των Ρωμαϊκών χρόνων «Θεω Δαβατοπείφ» \ έν φ προφανώς έν τή λέ- 

ξει Δαβάχοπος ή λέξις τόπος έν τφ δευτέρω συνθετικψ ερμηνεύει διά πα- 

ραθέσεως την άκατάληπτον πλέον καταστάσαν λέξιν ά&να-άενα, προσ- 

έδωκαν αύτώ την παρ’ αυτοίς τοπικήν κατάληξιν εη (επ^-εηο), όπως 
έκσλαυίσωσιν καί ούτω μετεσχημάτισαν εις ΡαΙριιάενεη καί κατά συγκο¬ 

πήν ΡιιΙριιάεη έξυπακουομένου τοΰ (—πόλις) αρσενικού γένους, ήτοι 
ΡιιΙριιάε/ι-νηιά, εξ ού προήλθε τό υπό Λατινικόν τύπον ΡαΙριιάειια-ιΐΓΐ)$. 

Ανάλογα τούτου εΐναι τά περί τήν Φιλιππούπολιν άπαντώντα υπό 
Ελληνικόν τύπον Σλαυικά τοπωνύμια εις -ενα (θηλυκού γένους ή ουδε¬ 

τέρου κατά πληθ. άριθμ.) : Τοέπενα χά 2) έκ τοϋ ταέπεν (τσέπ—περίφρα¬ 

γμα, τάφρος, δχύρωμα)=τά Όχυρά, Βέτρενα ή ή τά 3 έκ τού βέτρεν (βέτρ 
—άνεμος, αήρ)—τόπος· άνεμόεις, Τσέρβενα ή ή τά * έκ τοϋ τσέρβεν (=έρυ- 

θρός)—Έρνϋραΐ-Έρνϋροχώριον, Βοδενά τά ή Βόδενα ήΓί έκ τού βόδεν 
(βοδά—ύδωρ)—τόπος υδροχαρής, ΑΙγαί, Κονκλενα ή * έκ τού Κονκλεν 

·*· 3 6 ο γ η ϊ 1τ (—Συλλογή), Σοφία. τόμ. XVIII, σελ. 766, άρ. 66. 

3 Κ. Ο ί κ ο ν ό μ ο υ, ’Ένθ’ άνιοτ. σελ. 42 § 25. Είναι επτά κώμαι. Έπί 

των εσχάτων Βυζαντιακών χρόνων τό οχυρόν εκαλείτο Τ ζ έ π α ι ν α καί ήτο 

λίαν δυσπρόβλητον έκ τούτου ή έπί τής Ροδόπης αυτόθι επαρχία προσωνομάζετο 

Σ τ ε ν ι μ ά χ ο υ κ α ί Τ ζ ε π α ί ν η ς. *Ίδε Γ. Ά κ ρ ο π ο λ ί τ ο υ §§ 51.57. 

Έφραίμ μοναχοϋ,Ι. βούκας Βατάτσης, 8964 καί 8982. Καντακου- 

ζ η ν ο ΰ, ’Ιστορ. III. 66. I, 27. 37 καί άλλαχοΰ. 

3 Κ. Οικονόμου, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 41 § λδ'. 

4 Αυτόθι, σελ. 56 § νζ'. 

5 Αυτόθι, σελ. 49 § ν'. 

6 Αυτόθι, σελ, 49 § μθ'. 

(δπερ έκ τοϋ κόκλα-κόκκαλα)=τόπος πλήρης κοκκάλων. Πλεΐστα δέ εις 
■ ενα θηλυκού γένους τοπωνύμια, πάντα Σλαυικής προελεύσεως, ύπάρχου- 

σι καί έν αυτή τή κυρίιυς Έλλάδι, ά'περ υπό Ελληνικόν τύπον γράφονται 
διά τού αι κατ’ αναλογίαν των εις -αινα θηλυκών, λείψανα τής Σλαυι¬ 

κής κατά τον μεσαίωνα έπιδρομής 1. 

1 Μνεμονεύω τοΰτοαν πρόχειρά μοι τινά : 

Β έ ρ β ε ν α ί], έκ τοϋ β έ ο μ π ε ν — ίτεώδης (έκ τοϋ β ε ρ μ π ά=1τέα) = Ίτέαι. 
Ιτεών. 

Β ρ ε σ τ ε ν α ή, έκ τοϋ β ρ έ σ τ ε ν—ωραίος (έκ τοΰ β ρ έ σ τ=ώρα: ηλικία) — 

Ώ ρ α ί ο ν, Παρθένιο ν ή 

» * έκ τού μ π ρ έ σ τ ε ν=ό τής σημύδης (έκ τοΰ μ π ρ έ σ τ—σημύδα) 

—Σ η μ υ δ ό τ ο π ο ς. 

Κρέστενα ή, έκ τοΰ Κ ρ έ σ τ ε ν=σταυρικός (έκ τοΰ κ ρ έ σ τ=σταυρός)= 

Σταύρο χώριον, Σταυρός. 

Γ ά ρ 5 ε ν α ή, έκ τοΰ ό γ ρ ά δ ε ν— περιβεβλημένος (έκ τοΰ ό γ ρ ά δ α=περί- 

βολος)= Περιβόλια. 

Κ α π ρ ε ν α ή, έκ τοΰ κάπρε ν—ό καππάριδο; μεστός (έκ^τοΰ κ α π ά ρ ι ν— 

κάππαρις)—Κ ά π π α ρ ι ς. 

Γ ρ έ β ε ν α ή, έκ τοΰ γ ρ έ β ε ν=κτενιυδης (έκ τοΰ γ ρ έ β ε ν=κτένιον)—Κ τ έ- 

ν ι α ή 

» » έκ τοΰ γ έ ρ μ π ε ν κατά μεταγραμματισμόν—ραχιόδης (έκ τοΰ 
γ ρ έ μ π =ράχις)=Ρ ά χ ι ς. 

Κ ό π ρ ε ν α ή, έκ του κ ο π ρ ί β ε ν=κνιδ<ύδης (έκ τοΰ κ ο π ρ ί β α=άκαλήφη 

κνίδη)—Ά κ α λ η φ ών ή Κ ν ι δ ό τ ο π ο ς ή 

έκ τοϋ κ ο π ρ ί ν ε ν—μετάξινος (έκ τοΰ κ ο π ρ ί ν α=μέταξα)— 

Μ ε τ α ξ ό τ ο π ο ς, Μ ε τ α ξ ο χ ώ ρ ι ο ν. 

ω ν ί σ τ ε ν α ή, έκ τοΰ ά λ ιό ν ι ο ν πρώτον έλέχθη μετά τής τοπικής πε¬ 

ριεκτικής καταλήξεως ί 5 ο Ιι I ε 'Λ λ ώ ν ί ε ο Ιι I 6 (πρβλ. Παναγιούρι- 

δοΐιΐε· κωμόπολις έπί τοΰ Αίμου, ΓκρόιιπίδοΗ ι ε—νεκροταφεΐον, σψε- 

τίλΐ8ε1ιτε=ίερόν—ναός, ’Ομπόρΐ3θ1ιτε=τόπος συναθροίσεως κιλ.), έξ 

ού αλωνίστε ν—άλωνιστικός,='Αλ(ί>νιον, 

ί τ σ ενα ή, έκ τοΰ τ σ ί τ σ ε ν = ακανθώδης (έκ τοϋ τ σ ί τ σ α πληθ.= 

ακανθώδης θάμνος)=Θ ά μ ν ο ι—’Ά κ α ν θ α ι. 

Δ ρ ί τ σ ε ν α ή, έξελληνισθέν εις Ά ν δ ρ ί τ σ α ι ν α έκ τοΰ Ά ν δ ρ ί τ σ ο ς 

(δηλ. έξ ονόματος γυναικός φερούσης τό όνομα του συζύγου της, ώς 

συνήθως, πρβλ. Δημήτραινα, Κώσταινα, Γιάνναινα, Νικόλαινα κτλ.) 

έκ τοΰ δ ρ ί φ τ σ ε ν =θαμνίόδης (έκ τοΰ δ ρ ί φ τ σ ε—δενδρύλλιον, 

θάμνος)=θ ά μ, ν ο ς, θ α μ ν ώ ν. 

Κ α ρ ί τ ε ν α ή, έκ τοΰ κ α ρ ί τ ε ν=άμαξώδης (έκ τοΰ κ α ρ έ τ α— άμαξα)= 

"Α μ α ξ α ι, 'Α μα ξ ό τ ο π ο ς. Ό κ. Γεωργακάς κατά τό Ά ν - 

δ ρ ί τ σ α ι ν α ετυμολογεί καί τό Κ α ρ ί τ α ι ν α- δηλαδή υπο¬ 

λαμβάνει καί τούτο ώς όνομα γυναικός X α ρ ί τ ο υ τ ι ν ό ς—X α- 

ρ ί τ α ι ν α. Άλλ’ ούτε Σλαΰος ούτε 'Έλλην, νομίζω, είπε ποτέ Κ α- 

ρ ί τ ω ν—Κ αρίτος — Καριτίνη τά Χαρίτων—Χαρίτος—Χαρι- 

'Λ λ 

Τ σ 
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Σημειωτέον δέ δτι ή επιθετική έν τή Σλαυοβουλγαρικη γλωσση κατά- 

ληξις εη-οηα-οηο σημαίνει κυρίως ιδιότητα ή ΰλην ή χρώμα, ές ων σημα¬ 

σιών προήλθεν ή τοπική. Τά δέ σχηματιζόμενα δΓ αυτής τοπωνυμία είναι 
συνήθως αρσενικού γένους λήγοντα εις βη υπονοούμενης τής λ έξεως §ταί 
(πόλις) ή Ετέροεί (οχυρόν), σπανίους δέ ουδετέρου γένους λήγοντος εις 

βηο υπονοούμενης τής λέξεως εβίο (κώμη)1. 

Χάριν δέ τής ιστορίας είρήσθω δτι ό Βούλγαρος Στεορ. Ζαχάριεφ 
υποστηρίζει δτι τό Πουληονδένη μετεπλάσθη υπό των Ελλήνων από του 
αρχαιότατου Θρακοσλαυικοΰ (!) ονόματος ρΐάάαη-ρίονάίν 

IV 

Ρίονάιν (Πλόβδηφ) 

1) Άπο των μέσων του δέκατου ενάτου αίώνος έπλάσθη καί το 
νεώτατον τής Φιλιππουπόλεως όνομα ΡΙονάϊν, οπερ έπιβληθεν απο τής 
ανεξαρτησίας τής χώρας διά τοϋ σχολείου καί του κράτους είναι σήμερον 
τό μόνον έν χρήσει παρά τοις Βουλγάροις. 5Από δέ τοϋ 1938 ήρξατο κα- 

θιεροΰμενον καί εις την διεθνή αλληλογραφίαν ούδεμιάς επιστολής γινο- 

μένης δεκτής έξωθεν υπό την επιγραφήν ΡΗΐΗρροροΙίδ 3. Ό Γ. Τσουκα¬ 

λάς λέγει περί τούτου : «Τινές έβουλήθησαν επί των ημερών ημών (1852) 

νά έπιβαρύνωσιν αυτήν αφυώς καί με ετερον ονομα καλέσαντες αυ¬ 

τήν Πλόονδιν καί επί τό τεχνικώτερον γλιόσσης ακατέργαστου Πλόβ- 

δηφ»1. Ό ίερεύς Κ. Οικονόμος, κατά τους χρόνους τοϋ οποίου φυλετικαί 
έριδες δεν ύπήρχον μεταξύ Γραικών καί Βουλγάρων, ζωντων, εν οίς τό- 

ποις συνψκουν, έν αγαστή ό μονοί γ. καί αδελφική αγάπη υπό την αιγίδα 

τίνη, ουδέ χό χάρις —κ ά ρ ι ς. ΑΛ.Λ.ως τε τόπωνυμικοί σχήμα τισμοί τοιοϋιοι δεν 

άπανιώσι καί «μία χελιδών έαρ ού ποιεί». 

ί Μνημονεύω τοπωνύμιά τι να εις ο η έκ των έν χρήσει νυν έν Βουλγαρία : 

•'Α β ρ ε ν, Μ π έ ντε ν. Γ κ έ ρ ε ν, Γ κ ή ρ ε ν, Ζ έ μ ε ν, Κ ο ρ ί τ ε ν, Κ ό σ τ ε ν, 

Κ ό τ σ ε ν. Λ ό ζ ε ν, Μ έ β δ ε ν, Π λ έ β ε ν, Σ ο ΰ μ ε ν, Π ρ έ β ρ ε ν, Σ λ ί - 

β ε ν. Σ τ ί κ λ ε ν Τ έ π λ ε ν, Β ί ζ ε ν κτλ. Είναι κωμών, οχυρών, όρέων καί 

πόλεων. 

2 Ζ α θ )ΐ 3 Γ ϊ 6 δ I., ΟβΟ^Γ.-ίβΙΟΓΐοΟ Ορίδδίΐπίε Π3 Ταΐ3Γ-ρ3Ζ3Γ0]Ϊ3ΐί3ΐ3 1^33- 

3γ (ίστοριογεωγραφική περιγραφή τής περιφέρειας Τατάρ-Παζαρτζικίου), Βιέννη, 

έτ. 1870, σελ. 11. 

3 Πάσαι αί φέρουσαι έπιστολαί την επιγραφήν Ρΐιϊΐίρρομοΐίδ άνευ προηγού¬ 

μενης τίνος άνακοινώσεως διά τοϋ τύπου έπισήμως έπιστρέφονται εις την έξ ής 

προέρχονται χώραν, άτε πόλεως υπό τό όνομα τοΰτο μη ύπαρχούσης έν Βουλ¬ 

γαρία·· 
4 Γ· Τ σ ο υ κ α λ ά, ’Ένθ’ άνιοτ. σελ. 16, σημ. ις'. έτ. 1852. 

τοϋ ορθοδόξου πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως κεκτημένου τάς 
γνωστάς προνομίας υπό τον επαχθή των Τούρκων ζυγόν, αγνοεί ολως 
τψ 1819 τό ονομα Πλόβδηφ, εί καί μνημονεύει τό Πουλπονδαίνη. 

Οι "Ελληνες Φιλιππουπολΐται άπέδιδον την πλάσιν τοϋ ονόματος 
τούτου εις τούς περί τον λόγιον καί εθναπόστολον έξ ’Αβραδάλων (Κο- 

πριφτίτσης) Βούλγαρον Νάϊδεν Γέρωφ, τον πρώτον διευθυντήν καί διδά¬ 

σκαλον τοϋ εν Φιλιππουπόλει νεοπαγούς κεντρικού Βουλγαρικού σχο¬ 

λείου. οϊτινες έλάξευσαν αυτό κατά Σλαυικόν τύπον μεταβαλόντες τό 
προΰπαρξαν ΓΙλόονδιν' 1 τοΰτο δέ έποίησαν, δπως προσδώσουσιν εθνι¬ 

κήν Βουλγαρικήν χροιάν εις την Ελληνικήν πόλιν, ήν εξέλεξαν οος κέν¬ 

τρο ν των υπέρ τής εκκλησιαστικής των χειραφετήσεως καί τής εθνικής 

των άναγεννήσεως ενεργειών. 

«Ουτοι βουληθέντες, ινα τούτο τό έκπνεΰσαν υπό τής φθίσεως όνο¬ 

μα προσαρμόσωσι καί εις την ένεκα τής αρχαιότητάς της βεβαρημένην 
οϋσαν ύπ’ ονομάτων Φιλιππούπολιν, έπεξεργασάμενοι τοΰτο δλαις ψιλο- 

λογικαις αυτών δυνάμεσιν επί τό κανόνι κώτερον κατ’ αυτούς μετέφερον’ 

καί τούτο έποίησαν, ϊνα πέπλον ρίψαντες είς τό ΙΙλόουδιν ένεκα της 
πραγματικής αυτού έκπνεύσεως τού σκοπού ΙπιτύχωσΙ καί είς την Φιλιπ- 

πούπολιν άρχαίαν κατ’ αυτούς Βουλγαρικήν ονομασίαν προσαρμόσωσιV 

δθεν τό Πλόονδιν είς Πλόβδηφ έτεκτόνευσαν» 2. Περί δέ τής κατά τούς 
δνοματοθέτας προελεύσεως τοϋ ονόματος ό αυτός Τσουκαλάς λέγει : 

«Τολμήσας τις είπε τοΰτο καί έγραψε βουλγαριστί. Έρωτηθέντες δέ τινες 
πόθεν τούτο έλαβον, οί μέν ειπον δτι οϋτω καλει αυτήν βουλγαριστί ό 
γεωγράφος Πτολεμαίος (!), οί δέ, επειδή πάντες οί τούτο άκούσαντες έγέ- 

λασαν, είπον δτι οϋτω καλοϋσιν αυτήν οί χωρικοί Βούλγαροι, ών ή μαρ¬ 

τυρία αξιόπιστος» 3. 

Ό δέ ϋπηοιν κατά τον άπ'βοεΕ 4, άμφιβάλλοντα δικαίως περί των 
λεγομένων του, λέγει δτι τό Πλόβδηφ μνημονεύεται που τώ 1636. 

Αναμφιβόλους όμως πρόκειται περί τοϋ Πλόβδιν ή Πλόονδιν, περί ών 
προερρήθη, καί ούχί περί τοϋ Πλόβδηφ. Ούχ’ ήττον αστήρικτος φαίνεται 
μοι καί ή διϊσχϋρισις τοϋ καθηγ ητοϋ μεσαιωνολόγου Ίορδάνου Ίβανώφ 

1 ’Ίδε ανωτέρω II καί Γ. Τ σ ο υ κ α λ α, *Η Σλαυοβουλγαρική συμμορία, 

σελ. 27, έν Κωνσταντινουπόλει, έτ. 1859. 

2 Γ· Τσουκαλά, Ίστορ. περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, σελ. 

56, σημ. ν'. 

3 Αυτόθι, σελ. 54, σημ. μη'. 

·' 1 ϊ γ ο ο ε 3ς, 1)33 ΡϊϊΓδΙβΓίΙηπη Βΐϊΐ^απβη, Μαεη, έτ. 1891. σελ. 385. καί 1 ί- 

γ 6 ο 2 1: - Α γ £ 1ι γ γ ο \ν, Όδοιπορικόν Βουλγαρίας, βουλγαριστί, σελ. 133, σημ. 

14, έτ. 1899. 
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περί τής παλαιοί}εν συνυπάρξεως παρά τοΐς Βουλγάροις του Πλόβδηφ 

παραλλήλοκ τουλάχιστον τω Πλόβδιν βασιζόμενη επί δύο παρασημειωμά- 

των, άπερ αυτός άνέγνω, τό μέν επί τετοαευαγγελίου από του ] 560 τής 
έν ’Άθφ Ρωσικής μονής τοΰ αγίου Παύλου, σημειωθέν τφ 7113 (=1605) 

υπό τού εκ Ρΐονάιν λίαν αμαρτωλοί ιερέα) ς Ήλία, ήγουμενεύοντος τής 
μονής τού όσιωτάτου Ήσαΐου, τό δέ επί ωρολογίου από τοΰ έτους 1643 

τής μονής Χελανδαρίου, έν φ δίς μνημονεύεται τό έκ του Ρΐονάΐν τοπι¬ 

κόν έπίθετον ΡΙονάίν$Η ι. 

Ή τού μακαρίτου καθηγητοΰ ως αληθούς έπιστήμονος αξιοπιστία 
άναμφιβόλως είναι αναμφισβήτητος, άλλα προκειμένου περί τοιούτιυν 
παρασημειαηιάτων έν τή φα ή έν τοΐς διαστίχοις παλαιοτέρων χειρογρά¬ 

φου δεν δυνάμεθα αείποτε ασφαλώς εις αυτά νά πιστεύωμεν, διότι εν¬ 

δέχεται νά παρασημειώνται έν μεταγενεστέροις χρόνοις μετά παλαιοτέ- 

ρας χρονολογίας υπό ενδιαφερομένων άναγνωστών Τστορικαί ύποβολαί 
καί πλαστογραφίαι. έξ εθνικής φιλοτιμίας δεν σπανίζουσι παρά τισι των 
συγχρόνων Βουλγάρων. ΙΙειραν τούτου έλαβεν αυτός ό καθηγητής έξ- 

ελέγξας την ΰποβολιμαίαν επιγραφήν την εύρεθεΐσαν δήθεν έντός τοΰ 

άποκαλυφθέντος τφ 1605 τάφου τού υστάτου έν Τυρνάβφ Βουλγάρου 
πατριάρχου Ευθυμίου έν τω νάρθηκι τού ναού τής επί τής Ροδόπης μο¬ 

νής τής Πετριτσονιτίσσης (Βατσκόβου) 1 2 3. Διατί νά μή διαπιστοιθή όμοιο- 

τρόπαις δτι καί τό όνομα ΡΙονάίν, περί ού τοσοΰτος πάταγος έγένετο, 

είναι μεσαιωνικόν Σλαυικόν ; 

2) Προς άπόδειξιν τής διϊσχυρίσεως ημών δτι προ των μέσων τοΰ 
δεκάτου ένατου αίώνος τό όνομα Πλόβδηφ δεν ύφίστατο παρά τοΐς 
Βουλγάροις, έπαγόμεθα γραπτάς μαρτυρίας αυτών τούτο^ν των Βουλγά¬ 

ρων από των αρχών ήδη τοΰ αίώνος. 

Έν τώ βιβλίω τού προσηλυτισμοί τής καθολικής έν Φιλιππουπόλει 
προπαγάνδας (Ηΐοοτ οοηίίπιΐίΐΐοπιπι 1803 —1812 ετ.) φέρεται : «Οοογ- 
ο ίηε Τύπο, εαοοτάοε νΐοατΐτιε αροεΙοΐίου δ, οοπίίΓηιανϊ εοςιιοηίοε... Ρΐιί- 

Ηρροροΐίε, 13 }ιι!. 1803». Έν δέ τφ βιβλίφ τού ενταφιασμού τής αυτής 

1 ΐ ο γ (ί I ν ι ιι ο \ν, ΒαΙςΗΧ.-ίΙα δίαι-ϊηϊ \ζ Μι^βάοηϊα. (=Βουλγαρικαί άνά 

χήν Μακεδονίαν άρχαιόχητες). 

3 *Εν τή προς τό υπουργείο ν τής παιδείας ύποβληθείση μακρα εκθέσει υπό 

τής άποσταλείσης προς έξέλεγξιν του τε τάφου και τής επιγραφής επιτροπείας και 

άπαρτισθείσης υπό τοΰ αρχαιολόγου Φίλωφ καί τοΰ μεσακενοδίψου Ίβανώφ πρός 

τοΐς άλλοις άνεκοινώθη : «Οο ηαΐ οοηοεπιβ 1« ί ο οι 1> β 3 π άοοοανειΊ οιι 1905 εΐ 

3.1ίΓΪύιιέ 3.11 άεπιΐεΓ ΡαΙπαΓοΙιβ άβ Τϊπιονο ΕιιΐΙΐί’ΐηίοΗ, ποδ ίονπΐίεδ ε£ Γεοΐιετοΐιεδ 

οηί άοηηέ π π Γ63ηΙΐ3ί; ηέ<?3£ίί. Ι/ίηδΟπρίϊΟΗ δίανβ, φύ έίαΐΐ ίτοιινέ ά&ιΐδ 1ε ίοιηόεΕπι 

εη 1905 ρατ 33 ρ&1έο£Γ3ρ1ιί6 ηε ρειιΐ τειηοπίτετ αμεηηειπεπί: &ιι τπογεη α^ε ; ο’εδί 
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προπαγάνδας φέρεται τό Τουρκικόν τής πόλεως όνομα ΡΐΙίΟο λ 
Έν επιστολή γράφε ίση βουλγαριστί έν Φιλιππουπόλει υπό των προΰ- 

χόντων έν αυτή Βουλγάρων Στογιάν Τζορμπατζή καί Χτογιάν Θεοδοόρο- 

βιτς Τσιαλόγλου πρός τον ηγούμενον τής έν Ρήλα μονής κύριον Αγάπιον 
τή 12 Τανουαρ. τοΰ 1832, έν μέν τω κειμένω ή πόλις ονομάζεται δίς 

{ Ρϋώέ, έν δέ τω τόπφ τής χρονολογίας φέρεται ΡίΗρροροΙ ά 
Έν επιγραφή από 19 Ιουνίου 1834 γεγραμμένη έν τω ξενώνι τής 

Βουλγαρικής μονής Ρήλας ή επαρχία Φιλιππουπόλεως καλείται Ρϋιΰϊ- 

Ιί$!\ϊα οροΓϋΙιϊε.3 καί ούχί ΡΙονάΐνεΙιία. 

Έν έπιστολαΐς τοΰ Ζαχαρίου Χρήστιυφ ζωγράφου (άγιογράφου) έκ 
ι Φιλιππουπόλεως πρός τον Νεόφυτον διδάσκαλον εν Γαβρόβω τω Ι8ο0 

Ιουλίου 1 (άρ. 11), Μα ίου 10 (άρ. 18), Δεκεμβρίου 22 (άρ. 16), Μαΐου 31 

(άρ. 21), Ιουλίου 3 (άρ 22), Μαΐου 23 (άρ. 27), Νοεμβρίου 21 (άρ. 29), 

Ιουνίου 14 (άρ. 30), Αΰγούστου 23 (άρ. 31), Όκτωβρίου 1 (άρ. 32), έν 
τώ τόπο; τής χρονολογίας κάτωθι φέρεται πανταχού ιό Τουρκικόν τής 

πόλεως όνομα ΠΙίδέ ι. 
Έν έπιστολαΐς έκ Φιλιππουπόλεως τφ 1837 τοΰ Χρήστου Ν. Κύρο- 

γλου πρός τον διδάσκαλον κύριον Νεόφυτον είς Κοπρίφτιτσαν Δεκεμ¬ 

βρίου 2 (άρ. 2) καί Ζαχαρίου X. Ζο>γράφου πρός τον ιερομόναχον καί δι¬ 

δάσκαλον Νεόφυτον είς Γάβροβον Ιανουάριου 14 (άρ. 3), Φεβρουάριου 1 

(άρ. 4), Μαρτίου 10 (άρ. 5), έν τφ τόπφ τής χρονολογίας κάτωθι φέρε¬ 

ται τό όνομα τής πόλεως Ρίίίϋβ °. 

Έν έπιστολαΐς έκ Φιλιππουπόλεως τοΰ Βούλκου Τοντώριτς πρός 
Νεόφυτον διδάσκαλον είς Κοπρίφτισαν τφ 1839, Φεβρουάριου 11 (άρ. 2), 

καί τοΰ Ζαχαρίου X. Ζωγράφου πρός τον αυτόν τω 1838 Δεκεμβρίου 26 

(άρ. 3), έν τφ τόπφ τής χρονολογίας φέρεται τό όνομα ΡίΙίΜ, έν έπι- 

ιιπε ί 3 η γ ί ο & ί ί ο π ΓέοεηΙε. αο£ε άε ρ3ΐποϋδηιε ίετνεπί. ϋ’&ΙΙειίΓΒ Γηη άεε 

ιηνδΙίΐίοβΙεαΓδ 3 &νοιιέ άέ}3 53 ίαιιΐε». ’ Ιδε ΒυΙΙεΟπ (1ε )3 κοείέΐέ 3ΐ·ο1)έο1. Βιιΐ^. 

δορθΗ, τόμ. II. έτ. 1911, σελ. 2150. — Ωσαύτως : Μυρτ. Άποστολίδου. 'Ο 

Σεενίμαχος, σελ. 33, ετ. 1929 καί περί Κουκλένης καί τής φερώνυμου αυτής επί 

τής Ροδόπης μονής ιών αγίων Άτ αργύρων έν τφ Άρχείφ τοΰ λαογρ. καί γλο>σο. 

Ορακικοϋ θησαυρού, τόμ. Β'. έτ. 1935 36, σελ. 37 § 16. 

1 Μ ί 1ε 1: ί ί β ο 1ι. Ναδοΐιίΐε Ρ3ν1ϊ1χί3ηϊ (— οί ήμέτεροι Παυλικιάνοι), δόοΓ' 

πίΐχ, τόμ. XIX, σελ. 315. 
3 δόοΓπύί, τόμ. III, έτ. 1890. σελ. 398 έν τοις ΜαΙετΗΐί ζα ΐδίοπαΐα Π3 όπΐ^· 

νΐζΓ3ζά3Π6 (=ΰλη διά τήν ιστορίαν τής Βουλγαρικής άναγεννήσεως). 

3 I ΐ γ ε ο ε 1χ, Βουλγαρικόν ήμερολόγιον έτους 1880, βουλγαριστί έν τή έφημ. 

Σοφίας Μ ί ρ, 90 Νοεμβρ. 1938, έπαρυλ. 75. 

Λ δόοΓίιΐίί, τόμ. IV, έτ. 1891, σελ. 621—641 έν τοΐς Μαίεπαΐχ κτλ. 

5 Αυτόθι, τόμ. VII, σε/ν. 506 καί εξής. 
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στολή δέ τού Ήλία II. Ζ. προς τον αυτόν τω 1830, Ιουλίου 10 (άρ 8) 

το ονομα ΡιϋρρορόΙ \ 

Ό Κωνσταντίνος Γ. Φωτείνοίφ 3 έν έτει 1843 ονομάζει εν τή γεω¬ 

γραφία του τήν Φιλιππούπολιν, εις ήν άφιεροΐ δυο δλας σελίδας και ής 
τούς κατοίκους υπολαμβάνει Βουλγαρικής μεν καταγωγής, άλλ’ ελληνο¬ 

φώνους και γραικομανεΐς, ΡίίίρρόροΙ (Ττίπιοπί), τούς δέ Φιλιππουπολί- 

τας ΡίΙίρροροΙύει 3 5, ένφ τήν Κωνσταντινούπολιν ονομάζει και διά τοΰ 
Βουλγαρικού ονόματος Τ3<ΐΓΪ£Γ(ΐά (βασιλέων πόλιν). Κα'ι έν έ'τει 1846 ό 
αυτός εξακολουθεί όνομάζα.) ν τήν πόλιν ΡίΙίρροροΙ, ενώ τήν Θεσσαλονί¬ 

κην καλει διά τοΰ βουλγαρικού μόνον ονόματος $θΙαη ί. 

Έν έπιστολαΐς ΓΙαζαρτζικιωτών προυχόντων προς τον έν Κωνσταν- 

τινουπόλει Αλέξανδρον Έξάρχοκρ τω 1848, Μαρτίου 30 (άρ. 6) καί τφ 
1849, Μαιου 10 (άρ. 7) ονομάζεται ή πόλις ΡίΙιύβ, τό δέ “Ελληνικόν τής 
Φιλιππουπόλεως παρθεναγωγεΐον—Ρίΐίδοΐϋεΐεο ζειίδ&ο ιιΙδοΙιίΗδοΙιίΐθ δ. 

Ό Στέφ. Ζαχάριεφ, διδάσκαλος έν ΙΊαζαρτζικίο.) έν επιστολή από 
έτους 1854 Μαρτίου 5, ανώνυμός τις έκ Κοπριφτίτσης Απριλίου 14 καί 
ό πρωτόπαπας Βασίλειος εκ Γαβρόβου έν έτει 1858 Μαρτίου 17 καλούσι 
τήν πόλιν Ρϋίδβ καί ΠΙϊδΰέ, δ δέ ηγούμενος τής μονής Βατσκόβου Γα¬ 

βριήλ εν έπιστολαΐς του βουλγσριστί γεγραμμέναις έν τφ αύτφ έτει 1858, 

άτε προς Βούλγαρον άπευθυνομέναις, Ιανουάριου 13 καί Απριλίου 13 

καλεΐ αυτήν ΡίίίρροαρόΙ. 

“Ωσαύτως έν τή διεξαγόμενη ελληνιστί αλληλογραφία μεταξύ τού ια¬ 

τρού Στογ. Τσομάκωφ έκ Κωνσταντινουπόλεως καί Γεωργάκι βέη Τσα- 

λίκογλου (υιού τού Στογιάννου τζορπατζή Θεοδοάροβιτς) εις Φιλιππούπο- 

λιν καί τάνάπαλιν μεταξύ των ετών 1858-1864 περί τοΰ εκκλησιαστικού 
Βουλγαρικού ζητήματος πανταχοϋ ή πόλις ονομάζεται Φιλιππονπολις, 

ουδέ άπαξ δέ Πλόβδηφ6. ΗΙσαν δέ οί άλληλογραφούντες στυλοβάται τής 

1 Αυτόθι. 

3 Έκ μητρός Έλληνίδος Φιλιππουπολίτιδος καί πατρός γραικίζοντος άμπατζή 

έκ Σαμακοβιου έξεπαιδευθη έν τή Έλλην. κεντρική σχολή τής Φίλιππουπόλεως 

καί εΐτα έν τω γυμνασίφ των Κυδωνιών καί έν τή Ευαγγελική σχολή Σμύρνης. 

Διετέλεσεν Ελληνοδιδάσκαλος έν Σμύρνη υπό τό όνομα Κ. Γ. Φωτιάδης. Εΐτα 

προσχωρήσας εις τήν έν Κωνσταντινουπόλει Σλαυικήν προπαγάνδαν έγένετο συγ- 

γραφεύς καί εκδότης περιοδικών. 

ό ΡΙιοίί πο νν. Οόδοΐιΐοε Ζώΐπίθορϊ^δ&πίο (“Γενική γεωγραφία), Σμύρνη, 

έτ. 1848, σελ. 91-92. 

4Τοΰαύτοϋ. ΐ4ιιόθ3ΐονΐε (—φιλολογία), έτ. 1846, σελ. 178- 

5 Ινοπ Β 3.ί β. Ιέ 1 ϊ ε χν, Οτ&ά Τ&ί&Γ-Ρ&ζατάΐίΙε (=ή πόλις Τ. Παταρχζίκιον) 

έτ. 1923, σελ. 346. 

6 ή. I ν & πο ν, ΒόοΓπίΙί, τόμ. XXI, έτ. 1905 έν τοΐς άοοαιπθπΐί ρο π&εοΗεΙο 

νχζεαζά&πε (—έγγραφα άφορώντα εις τήν ήμετέραν άναγέννησιν). 

Τά ξενοφανή τής Φιλιππουπόλεως ονόματα. 271 

εκκλησιαστικής των Βουλγάρων χειραφετήσει·.); από τού οικουμενικού Πα¬ 

τριαρχείου καί τής εθνικής άνανήψεως καί πρόμαχοι έν γένει τής Βουλ¬ 

γαρικής ιδέας. 

Έπί τέλους αυτός ό ονοματοθέτης τής Πλόβδηφ κατά τον Γ. Τσου¬ 

κάλαν 1 * Νάϊδεν Γέρωφ έν έτει 1857 έν επιστολή του έκ Φιλιππουπόλεως 
από 23 Αύγουστου ονομάζει τήν πόλιν ΡίίίρρόροΙ \ 

Άπό τού έτους 1858 ήρξατο πλέον καθιερούμενον εις τήν πόλιν τό 
όνομα Πλόβδηφ υπό των λογίιον καί έπισήμων Βουλγάρων, ώς φαίνεται 

έκ τής προς άλλήλους επιστολογραφίας των. Ούτως έν πάσαις ταΐς έπι¬ 

στολαΐς τού Στεφ. Ζαχάριεφ ταΐς έκ Παζαρτζικίου εις Φιλιππούπολιν 
άποστελλομέναις άπό τού έτους τούτου ή πόλις όνομαζετα Πλόβδηφ. Ω¬ 

σαύτως έν πάσαις ταΐς έπιστολαΐς τού Στ. Τσομάκωφ άπό τοΰ έτους 
1862, τού Γ. Τσιαλόγλου άπό τού 1868, πεμπομέναις άπό Τσάριγραδ εις 
τήν Φιλιππούπολιν, τού Γ. Γκροϋεφ άπό τού 1862, τού X. Δάνωφ άπό 
τοΰ αυτού έτους, τού Σλάβωψ άπό τού 1868, τού Κεσιάχωφ καί τού Που- 

λέκωφ άπό τού 1864 φέρεται πλέον ανεξαιρέτως τό όνομα Πλόβδηφ 3. 

Ώσαύτοις καί έν προγενεστέραις έπιστολαΐς τού Ιωακείμ Γκρούεφ 
άπό Φιλιππουπόλεως προς τον εν ΙΙαζαρτζικίφ συνάδελφόν του διδάσκα¬ 

λον Ζαχάριεφ καί τού Τσομάκωφ άπό τού 1859 φέρεται μόνον τό όνομα 

Πλόβδηφ Δ 
Έν ταΐς επίσημοι; όμως άλληλογραφίαις των οί νεωτερισταί μή τολ- 

μώντες καί βραδύτερον έτι νά ποιήσωνται χρήσιν τού ονόματος ιός πάντη 
άγνωστου έξω τού εαυτών κύκλου, έγραφον μόνον τό Φιλιππονπολις. Ούτω 
λ.χ. εν τοΐς έπισήμοις συγχαρητηρίοις τού δήμου Φιλιππουπόλεως τή 4 

“Ιανουάριου τού 1879 προς τούς απελευθερωτής τής πόλεως άπό τού 
Τουρκικού ζυγού Ρώσους στρατηγούς Γκούρκον, Σουβάλωφ, Δενδεβίλ, 

Κριάδνερ, Βελιαμίνωφ, Κάρτζωφ καί άλλους φέρεται άείποτε τό όνομα 
Ρΐιϊΐίρροροί δ. 

3) Μετά τήν μετονομασίαν τής Φιλιππουπόλεως εις Πλόβδηφ έπρεπε 
νά έξευρεθή κα'ι ή ετυμολογία τού καινοφανούς ονόματος" αντί δέ νά 
όμολογηθή ή αυθαίρετος μετασκευή τού άπό τού δέκατου πέμπτου ήδη 

1 Γ. Τσουκαλά, ΤΙ Βουλγαροσλαυική συμμορία κτλ. σελ. 27. 

3 ΡΪ3Π1& ίζ α.Γθ1ΐϊν&1&. Π3. Ν. ϋΐιετοχν (—έπιστολαί έκ του αρχείου τοΰ Ν. Γέ- 

ρωφ), τό|ΐ·. II. έτ. 1914, σελ. 308. 

3 ή. I ν α π ο χν, ’Ένθ’ άνωτ. 

4 Ο ε ο γ § Ιιί ε χν. Μ&ΐ6Π3.1ί ρο Ϊ3ετ1<υν3ΐ3 ύοιΤ>3 (=ΰλη άφορώσα είς τον εκ¬ 

κλησιαστικόν αγώνα) δδοτηίΐτ, τόμ. XXIX, έτ. 1908, σελ. 263 καί εξής. 

5 ΟύδοΙιΕϊηδΙίϊ νβδίηύτ ΡΙονάίνεΗ (=έφημερίς τοΰ δήμου Φιλιππουπόλεως), έτ, 

I, 17 Τανουαρ. 1930, άρ. 28—30, σελ. 4—5. 
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αϊώνος άπαντώντος παρά τοΐς Σλαυοις ονόματος Πλόονδιν είς Πλόβδηφ 
ώς μάλλον σλαυοφανοΰς, έπεχειρήθη νά έτυμολογηθή από αρχαίου Θρα- 

κικοΰ ονόματος, δντος εύχρηστου ήδη ώς ονόματος τής πόλεως προ τής 
έπικρατήσεως τοΰ Ελληνικού ονόματος Φιλιππονπολις. Πρώτος λοιπόν δ 
έκ ΙΙαζαρτζικίου λόγιος διδάσκαλος καί, φίλος τοΰ Ν. Γέροιφ Στέφανος 
Ζαχάριεφ, δστις έπρωτοστάτησε κατά τούς κατά τοΰ πατριαρχείου εκκλη¬ 

σιαστικούς των Βουλγάρων αγώνας, έλυσε τφ 1870 τον Γόρδιον τής ετυ¬ 

μολογίας δεσμόν και έκ των πηγών τής νοσηράς φαντασίας του αντλίαν 
έγραψε τά αξιομνημόνευτα τάδε : «Ειτα ό βασιλεύς τών Όδρυσών (!) 

άνεκαίνισε την πολίχνην Ρίίΐάαη (ΡΚίάϋη έκ τοΰ ρΐοάηίϊ ή εκ τοΰ ρΐο- 

άονίΐο ηιεείο—καρποβριθοΰς τόπου δνομασθεΐσαν υπό τών πρώτων Ίν- 

δοσλαύων!) καί συνφκισεν εις αύτήν τούς άνά την πεδιάδα διεσκεδασμέ- 

νους Βεσσο ύς καί μετωνόμασεν αύτήν ΚοΙγϋέ (!). Μετά τινας δέ χρόνους 
ό τών Μακεδόνων βασιλεύς Φίλιππος ήναγκασμένος νά αίτήται έκάστοτε 
στρατόν παρά τών γειτόνων καί ομοεθνών του (!) εναντίον τών Ελλή¬ 

νων παρετήρησεν δτι αύται αί χώραι ήσαν πλοΰσιαι εις χρυσόν, σίδηρον, 

μόλυβδον καί άλλα προϊόντα καί εξαπιναίως έπιπεσών (!) κατά τών Θρα¬ 

κών έγένετο κύριος τής περιοχής τής Φιλιππουπόλεως από τοΰ νυν Χαρ- 

μανλή μέχρι τοΰ Μέσου όρους ! (Άνθαίμου) καί ηΰρυνε τό φρούριον τής 
πόλεως, κτίσας δέ μεγαλοπρεπή τινα κτίρια μετωνόμασεν αύτήν Ρίίίροχν- 

σΓαά (=Φιλίππου-πόλιν)» 1 * καί οΰτω «ή Ρϊΐίάαη βραδυτερον (!) μετετρά- 

πη εις ΡΙονάίν διά την ευφωνίαν» 3 (!!!). 

Ό ΤοπιεβοΙιοΕ 3 όμως, ό ΥαδδίΙίεν,εΕγ 4, 6 Γληπον 5, ό Ν. ΥΙαάίΕα6, 

1 δ I. Ζ 3 ο 1ΐ3 γ ί 6 «, Ένθ’ άνωτ. σελ. 7. 

3 Αυτόθι, σελ. 11.— Αναμφισβήτητος ό Βούλγαρος αναγνώστης του προκει- 

μένου χωρίου, ό μή δυνάμενος ν’ άναδράμη είς επιστημονικά καί ακριβή ιστορικά 

εγχειρίδια, προ παντός άλλόγλοισσα, μανθάνων ότι ό βασιλεύς τών Μακεδόνων Φί- 

λιππος άνακτίσας την πόλιν, τήν φέρουσαν πρύτερον σλαυικά ονόματα Ρίίΐάϋπ καί 

Κοίγόέ, ώς έβάπτισεν αύτήν μετά είκοσιτέσσαρας όλους αιώνας ό αφελής γραμμα¬ 

τοδιδάσκαλος, μετιονόμασε Ρϋίρρο\ν-£Γ3.ά. πιστεύει ότι ό μέγας εκείνος "Ελλην βα¬ 

σιλεύς καί πολιτικός ήχο Σλαΰος καί έλάλει την Σλαυοβουλγαρικήν γλώσσαν. Ση- 

μειωιέον δε ότι καί σήμερον ακόμη Βούλγαροι λ,όγιοι παραπέμπουσιν ώς είς διαυ¬ 

γή ιστορικήν πηγήν είς τό σπουδαΐον (!) τοΰτο βιβλίον τοΰ διδασκάλου. 

3 Τ ο ιιι & δ ο ά ε 1ς. ΟβδίεΓΓ. Ογηαιΐ3.5ί3.1ζεί£3θ1ιηίί:, έτ. 1878, σελ. 206. 

4 V α 3 3 ΐ 1 ]β ν 3 Ιί. γ. }οιιγπ3.1 063 Γΐΐ53. υηίεπίοΐιΐβ ΜίηίδΙεπιιηι», έτ. 1882, 

σελ. 380. 

5 β γ ί ιι ο νγ Νααΐ£&, τόμ. II, σελ. 355—358, έτ. 1882. 

>5 Ν. V 1 & ά ί 1ί α, Ζ3.ρ3.άπ3. Βα1§αΓΪ& (δυτική Βουλγαρία), έφημ. Φιλιππουπό- 

λεως, έε. 1899, άρ. 6. 

Τά ξενοφανή τής Φιλιππουπόλεοις ονόματα. 

ό Καζαιοτν Τ, ό ]. Ινπηοτν * καί πάντες οί σύγχρονοι λόγιοι καί γλωσ¬ 

σολόγοι Σλαΰοι έτυμολογοΰσι τό όνομα Ρίονάίν έκ τοΰ Ίορδανείου 
Θρακικοΰ ΡιιΙριιάενα. Αλλ’ ουδεις τούτων ούδεμίαν γραπτήν μαρτυρίαν, 

πλήν της αμςρισβητησίμου περί τής σλαυικής μεταφράσεως τοΰ ονόματος 
τών Φιλίππων διά τοΰ Ρίϋράίνε, ώς προερρήθη, ήδυνήθη νά προσαγάγη 
περί τής ύπάρξεως τοΰ ονόματος ή βαθμιδών τινών τής κλίμακος τοΰ 
μετασχηματισμού αύτοΰ επί δεκατρείς καί πλέον αιώνας, καθ’ ους πάν¬ 

τες οί ιστορικοί καί χρονογράφοι, Βυζαντινοί τε καί Εύριοπαΐοι, οί πε- 

ριηγηταί, οι υπομνηματισταί, οί λεξικογράφοι, ή εκκλησία καί αυτοί οί 
προχριστιανοί Βούλγαροι ηγεμόνες 3 καλοΰσι τήν πόλιν ώσπερ σήμερον, 

Φιλιππυ{ν)πολις ή απλώς ή Φιλίππου, λατινιστί ΡΗίΙιρροροϋε, τουρκιστί 
ΡΪΙίΰφ)ε καί σλαυιστί έν τοΐς παλαιοις χειρογράφοις Ρίίίρρο\ν-£ϊαά. 

"Οθεν λίαν εύλόγως σημειοϊ ό ΙίτεσοΕ ότι φαίνεται αύτφ ανεξήγη¬ 

τος ή μετά επί τοσούτους αιώνας νέκρωσιν άναβίο^σις αύθις τοΰ ονόμα¬ 

τος Ραίρηάενα έν τφ ΡΙονάίν, μεθ! ολην τήν φαινομένην συγγένειαν τοΰ 
προμνημονευθέντος Ρίϋράίνε (Ρΐϋράίν) προς τό ΡΙονάίν, καί μάλιστα 
ύπαρχοντος δποοσοΰν γνωστοΰ καί παρά τοΐς ξένοις τοΰ Σλαυικοΰ τής 
πόλεως ονόματος Ρίοαάίη-Ρίονάίη από τοΰ 15ου μέχρι τ0ϋ 1?ου αίώνος 4. 

Έν άλλοις λόγοις ό σοφός καθηγητής υπονοεί ότι οί άνακαλέσαντες είς 
τήν ζωήν κατά τά μέσα τοΰ παρελθόντος αίώνος τό όνομα Ρίονάίη από 
τοΰ 17ου αίώνος κακώς έπραξαν μετασχηματίσαντες αυτό είς ΡΙονάίν. 

Άλλως τε 6 μετασχηματισμός τοΰ δνόματος Ριιίραάενα εις ΡΙονάίν καί 
κατά φωνητικούς ή γλωσσολογικούς νόμους φαίνεται λίαν τολμηρός. Προς 
άπόδειξιν δέ τούτου παρατιθέμεθα τά λεγόμενα περί τοΰ ονόματος ΡΙον- 

άίν υπό τοΰ μεσαιωνοδίφου ]. Ιναποτν καί τοΰ λογίου Ν. νΐαάίΕβΐ, μάλ¬ 

λον εύλογοφανή τοΰ πρώτου, τά μάλιστα δέ παράδοξα καί ιστορικής 
άγνοιας καί ακρισίας όζοντα τοΰ δευτέρου. 

4) Ό καθηγητής Ιναηο\ν επί τή συντάξει νομοσχεδίου υπό τής 
κυβερνήσεως τοΰ καθηγητοΰ ΖαηΕο^ν μερί μετονομασίας 1500 ξενογλώσ- 

.αον τοπωνυμιών έν τφ βασιλείφ τής Βουλγαρίας έφιστά τήν προσοχήν 

1 °· Κ & 2 & Γ ο "5 ϋόετ άίε Ναηιεη άετ δΐ&όΐ Ρ1ιί1ίρροροΠ3, Ρΐιΐΐοΐ. ^ο- 
ι·1ιβη3θ1ιηίι; ΒειΊϊη, ετ. 1901, άρ. 50. 

Μ. I ν & η ο -νν, Ρι-οηιβηα Π3 βεΙίδοΙιΐιΕε η&δναηΐε (=μετονομασία τοπωνυ¬ 
μιών), έν τή έφημ. Μ ί ρ Σοφίας, έτ. 1925, άρ. 7632. 

3 ’Ίδε : Β ε 8 ο 1ι ε ν 1 ί 6 ν, ϋίε §ηβε1ιΪ9θ1ΐ6 δρπκάιε ίη άεη υΓόιιΙ^απδοΙιεη 
Ιπ^εΐιπίΐεη. Απηχτε άιι Μιΐδέε ηαΐίοη&ΐ άε δορΗΕι, έτ. 1922—1926 σελ. 418, όπου 
εν επιγραφή τοΰ ήγεμόνος Μαλαμίρ άνεγνώσθη υπό τοΰ ^^^ε^β^; «ές Φιλιππόπο- 
λ(ιν)». 

4 1 ί Γ 6 ε 6 ^"Α Γ & Ε ν Γ ο τν. Όδοιπορικόν Βουλγαρίας, σελ. 134, σημ. 

ΕΠεΤΗΡΓΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. νΕτος ΙΣΤ' 18 
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των Αρμοδίων εις τήν διατήρησιν των ιστορικών ονομάτων των πόλεων 
? Αγχιάλου, Μεσημβρίας καί Σψζοπόλεως προς αποφυγήν γελοιοποιήσεις 
του βουλγαρισμοϋ παρά τοΧς ξένοις Α Ύποδεικνύων δέ τήν διά των αιώ¬ 

νων συντελεσθείσαν ονοματοθεσίαν των εν τη Βουλγαρία τοπωνυμίων, 

ατινα είναι τετραπλά, ήτοι : α') τά διατηρηθέντα διά του χρόνου πα- 

λαιά ονόματα, β'.) τά μετασχηματισθέντα παλαιά κατά τύπον Βουλγαρι¬ 

κόν, γ') τά μεθερμηνευθέντα παλαιά εις τήν Βουλγαρικήν γλώσσαν καί. 

δ\) τά καθαρώς νέα Βουλγαρικά καί έ π άγιον παραδείγματα επί της διαι- 

ρέσεως ταυτης, συναριθμει εν τή πρώτη τάξει καί τό όνομα Πλόβδηφ ως 
αυτό τοϋτο τό Πονλπον-δέβα. Οίον : α'.) Βερόη-Βοτιιή Βέρροια-Βετ, Δο- 

ρόστορος-ΟΓγδίΥΓ» (Σιλίστρια), ΓΙουλπου-δέβα-Ρ1άράχν-Ρ1ονάίν, Σκοποί- 

Βοορΐθ, Θεσσαλονίκη-5ο1ιιη, Βησσαπαρα-Β&δοΙιίΒππονο ή Διάμπολις-Πθ- 

ΒΐΗη-Ι&ηιΒοΙ, Ναϊσσός-Χίδοΐι, Άδριανούπολις-Οάηη 3, Κ^ίαηα-Ατίδ&Γ 
κτλ. β'.) Σερδική-δΓβάΘϋδ, 'Αρμονία-Κβηιεη-Κ&νβη, ΣτρυμοΥν-δΐπιπια, 

Καστορία-ΚοδΙιΐΓ, κτλ. γ'.) Πρόβατον-Ονείδ, Γυναικόκαστρον-ΖεηδΒο,"Α¬ 

γιον όρος 3 νοία-§όγα, Μαύρη θάλασσα-ΤοΙιεπιο-ιποτο, "Εδεσσα-νοάθπ, 

Κεφαλληνία-ΟΙανπΐίδα κτλ. καί δ'.) Κπίαζονο, Ρβπϋπ^ηάονο, ΚΗηιοη- 

Ηηονο κτλ. 
Ουτω κατά τον επιστήμονα μεσαιωνοδίφην τό τυμβωρυχηθέν μετά 

δέκα τρεις αιώνας έν τφ προειρημένη τοΰ επισκόπου Κρότωνος ]οπιαη 
άβε συγγράμματι ονομα Πονλττον-δέβα είναι αυτό τοϋτο τό Πλόβδηφ όια- 

τηρηθέν μέχρις ημών. "Ισιος εύλογοφανεστέρα θά ήτο ή τοϋ ονόματος 

1 Δυστυχώς δεν έκέκτητο τό επιστημονικόν θάρρος να συμβουλεύαη και τήν 

αποκατάσταση- τοϋ ιστορικού τής πολύπαθους Φιλιππουπολεως όνομα, άφού ήδη 

έξέλιπον πάντη οί λόγοι τής μειονομασίας αυτής εις Πλόβδηφ, τής πόλεως ουσης 

σήμερον τελείως Βουλγαρικής. Έκτος αν ύπολαμβάνη ότι τό όνομα II λ ό β δ η φ 

έ/ει ίστορικωτέραν σημασίαν τοϋ Φ ι λ ι π π ο υ π ο λ ι ς διά τούς Βουλγάρους, 

διότι πρέπει να υπομιμνήσκη αυτούς τούς εκκλησιαστικούς καί εθνικούς των προ¬ 

γόνων των αγώνας, οΐιινες ήρξαντο έν τή πόλει ταϋτη μετά τοϋ νέου της άμα 

ονόματος. 
α Οί πρεσβύτεροι τών επιχωρίων έτυμολογοϋσι τό όνομα έκ τοΰ Τουρκικού 

ό α 8 ο ϋ-ΐε α γ α ιι 1 (πρώτον, κύριον ψυλακεΐον), διότι πρό αΐιονος καί πλέον έν 

φ τόπω κεΐται ή κώμη ήτο ό κυριώτερος στρατιωτικός σταθμός ή ψυλακεΐον πρός 

προφύλαξη- τής πόλεως Παξαοτζικιου από τής Ιπιδρομής τών ληστών Κυρτζαλη- 

δων. “Αλλοι έκ τοϋ ό α 5 ε 1ι·1ε ΐ η Γ (=πρώτη, πρώτης τάξεως πεδιάς). Οί δέ κά¬ 

τοικοι Τούρκοι έκ τού ό & & ο 1 ϊ-ΐε. α γ α 1 ί ίι {μαύρη κεφαλή), διότι έφερον άλλο¬ 

τε μαύρα καλύμματα (τσιαλμάδες) επί τής κεφαλής. Ομοίως καί έτέρα παρακεί¬ 

μενη κώμη ώνομάσθη Α ά } ί I & γ ε, διότι οί κάτοικοί της έφερον & 1 & ό ] 3. (=ποι- 

κοιλόχρωμα καλύμματα). "Ιδε, Β& I α 1ε ί ι β νν, Ένθ’ άνώτ. σβλ. 48. 

3 Μάλλον έκ τοϋ Τουρκικού μετασχηματισμού Ε ά γ ΐ π έ-Ε ά ί γπ έ -Ά- 

δ ρ ι α ν ο ΰ. 
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κατάταςις εις την δευτέραν τών προρρηθεισών τών τοπωνυμίων τάξεων, 

διότι ό μετασχηματισμός του θά ήτο εύκολιοτερος κατά νόμους φωνητι- 

κούς της γλωσσολογίας, ής ούδέν ενίοτε άπατηλότερον, είρήσθω έν πα- 

ρόδφ, προκειμένου περί ονοματικών σχέσεων καί ετυμολογιών 1 *. Μήπως 
καί ό Εείοτνοί έν τοίς όνόμασι τών αρχαίων φυλών τών Κοράλλων, τών 
Κρωβύζων, τών Τριβαλλών καί τών Βησσών δεν ανευρίσκει τά ονόματα 
τών Σλαυικών φύλων Οοταΐΐ, Κπνίΐ86δ, Ότοθναΐΐ ή ΌεΓθνΙΐεη καί 
Υεδδεπ ; 3 Οΰτω καί τό Ίορδάνειον Πονλοτον δέβα θά ήτο δυνατόν νά 
μετασχηματισθή εις τό Σλαυικόν Πλόβδηφ κατά τήν ακόλουθον ίσως 
κλίμακα επί τοϋ χάρτου : 1) Πούλπου-δέβα, 2) ΙΙλοϋπου-δέβα, 3) ΙΙλούπ- 

δεβα, 4) Γίλοΰβδεβα, 5) Πλώβδεβα, 6) Πλόβδηβα ή 7) ΙΊλόβδηβ ή Πλόβ¬ 

δηφ. £ΙΙ κατάβασις όμοχς από τής πρώτης εις τήν έσχάτην τής κλίμακος 
βαθμίδα χρήζει άλματος καί είναι κινδυνώδης άπειλοΰσα συντριβήν, έλ- 

λειπουσών τών έν τφ μεταξύ βαθμιδών καί αν έ'τι προσαρμόσωμεν παρά 
τή τρίτη βαθμΐδι Πλονπδεβα τον τοϋ Σλαΰου μεταφραστοϋ μετασχημα¬ 

τισμόν τοϋ ονόματος Φίλιπποι-ΗΙ&ράΐνέ. 

ό) Ό δέ λόγιος Ν, νΐαάίΒ^ γράφει περί τοϋ ονόματος Πλόβδηφ 

τάδε : 4 «Άμφότερα ταΰτα τά ονόματα (Φιλιππούπολις καί Πλόβδηφ) 

είναι άρχαϊα. Οί αρχαίοι ιστορικοί Αφηγούνται ότι ό βασιλεύς τής Μακε¬ 

δονίας Φίλιππος, ό πατήρ τοϋ μεγάλου Αλεξάνδρου, κυριεύσας τήν πε¬ 

διάδα τοϋ "Εβρου, υπέταξε καί ταύτην τήν πόλιν, ήν ώνόμασε Φιλιππον- 

πολιν. Τό πρώτον τής πόλεως όνομα αποκαλύπτει ήμΐν ό Γότθος ιστορι¬ 

κός ύοΓηαηάθδ, άκμάσας τον εκτον αιώνα, λέγουν ότι ή πόλις άνήκεν εις 
τήν Θρακικήν φυλήν τών Βησσών, οΐτινες έκάλουν αυτήν Πονλπον-δέβα, 

ώς οϋσαν άφιερωμένην επ’ όνόματι τής Σαμοδήβας, θεάς τής πλεύσεως5. 

Έγο) συμφωνώ μετά τής Άκαδημείας τής Βιέννης εις τό οτι τό όνομα 
τής πόλεως είναι Πλόβδηφ (ί), διότι εις τάς θεάς τών ήμετέρων προγό¬ 

νων οί σημερινοί χωρικοί δίδουσι τό ονομα Σαμοδηβα, ούχί Λέβα, ώς 
άπαντά έν τή Σανσκριτική. Οϋτω άμφότερα τά ονόματα Φιλιππόπολις 

Χ ’Ίδε καί τά υπό τού γλωσσολόγου καθηγητοΰ Μίαάεηοτν γραφέντα περί τής 

ετυμολογίας τοϋ ονόματος Βούλγαρος έκ τοΰ Τουρκικού Ι> ο η 1 α ηι α ί κ- 

όοαΙαεεΙιΠε (φύρδην μείγδην) έν τή εφημ. Σοφίας Μ ί ρ, έτ. 1927, άρ. 8033. 

κινήσαντα παρά πάσι τον γέλωτα μετά τής άγανακτήσεως. 

2 ’Ίδε Ο. Σ/ β ί 3. η, ΒίΒηο^ταρΙπε άε Ια Τητςαϊε άΈιατορε, Οοίΐια, έτ. 1881, 

σελ. 6. 

3 Κατ’ ανταλλαγήν χρόνου συλλαβών ω —ε είς ο—η. 

4 Ν. V 1 α άί 1ε &, ’Ένθ’ ανωτέρω. 

5 Διά τήν τοΰ κειμένου διαστροφήν ίδε τό χωρίον τού .ΙοΜαπίΒ ανωτέρω 

I. § Ι¬ 

έ 
Λ; 
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καί Πλόβδηφ είναι έξ ίσου προσφιλή ήμΐν ι, ονδαμώς δε Ελληνικά». (!) 

Απορίας άξιον τή αλήθεια είναι, πώς άνήρ λόγιος, έπιτηδεΰων γνώ¬ 

σεις ίστορικάς καί γλωσσολογίας ολισθαίνει εις τοιαύτας ίστορικάς άνε- 

πιστασίας καί γλωσσολογικάς παραδοξολογίας, ώστε τούς μεν Βησσούς, 

τό αρχαίον μέγα Θρακικόν φύλον, νά ύπολαμβάνη προγόνους αυτού τ έ. 
Σλαύους ή Βουλγάρους, τό δέ ονομα Φιλιππονπολις ούδαμώς Ελληνικόν. 

Καί όμως αναμφισβήτητου τυγχάνει σήμερον καί έν παντί ίστορικφ εγ¬ 

χειρίδιο,) είναι γεγραμμένον δτι οί μέν Σλανοι, οιτινες τό πρώτον επί τού 
αύτοκράτορος τοϋ Βυζανιίου Αναστασίου είσέβαλον καί έπέδραμον τό 
Βυζαντιακόν κράτος τώ 499 μετά των θύννων καί των Βουλγάρων, έγ- 

κατέστησαν εις την Θράκην μετά τάς επιδρομάς των Γότθων καί τών 
θύννων, ήτοι κατά τον εκτον μ. X. αιώνα (από τοϋ έτους 54-0 μ. X.), οί 
δέ Βούλγαροι, οιτινες υπό τον Άσπαρονχ έν έ'τει 659 — 660 διέβησαν τον 
’Ίστρον επί αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοϋ Πωγωνάτου, έγκατέστησαν 
όριστικώς εις την κάτω Μοισίαν τφ 679, παραχωρηθεΐσαν αύτοϊς άνω- 

τέρρ βίρ. υπό τών Βυζαντινών καί πολλφ ύστερον άναμεμειγμένοι μετά 
Βλαχικών στοιχείων κατά τον δέκατον μόλις αιώνα ήρξαντο έξαπλούμε- 

νοι επί τών νοτίων τού Αίμου υπωρειών, έπι τού Μέσου ορούς (Άνθαί- 

μου) καί τής Ροδοπης ή θε λεξις Φιλιτιτιοτιολίζ και τώ άκρφ δακτυ/.ω 
γευσαμένφ τής Ελληνικής γλώσσης είναι γνωστόν δτι σύγκειται έκ τοϋ 
Φίλιππος (=φίλος τοϋ ίππου, ό φιλών τον ίππον) καί τοϋ πόλις. 

Αλλά περί τούτου διά μακρών έλέχθησαν άλλοτε τά δέοντα, δτε 
έδόθη ή προσήκουσα άπάντησις εις τον κ. Βλαδίκαν υπό τοϋ Ευγενίου 
Χασιώτου 1 * 3. Νϋν πρόκειται περί τής γλωσσολογικής καί κριτικής θρασύ- 

τητος τοϋ διϊσχυριζομένου δτι πάντως τό Ίορδάνειον Πονλπον-δέβα ήτο 
Πλοφδέβα ή Πλοφδηβα, έξ ού τό σημερινόν Πλόβδηφ, διότι η πόλις ητο 
αφιερωμένη εις την Σλαυικήν θεότητα τής πλεύσεως Ρίονάίνα (έκ τοϋ 

ρ3οο=πλέω καί ώΦα^θεά) προ τής Χριστού γεννήσεως, δπερ έκφαίνε- 

ται έκ τού δτι οί σύγχρονοι ήμΐν Βούλγαροι χωρικοί καλοϋσι καί σήμε¬ 

ρον τάς θεάς τών προγόνων των, τ. ε. τών αρχαίων Θρακών Σαμοδή- 

βας //.'4 

1 Αξιέπαινος ό άνήρ τουλάχιστον, διότι προς τώ Π λ ό β δ η φ δέχεται νά 

προσυπάρχη καί τό Φ ι λ ι π π ό π ο λ ι ς, ώς προσφιλές ώσαύ.ως ονομα αύτφ. 

» Πρβλ. 1 ϊ γ 6 ο β 1ε, Οεδ ΡαΓδΙεΠΗιιπι Βαίς&ηβη, σελ. 48. 

3 ’Ίδε X (α σ ι ώ τ ο υ Ε υ γ.), Πλόβδηφ ή Φιλιππόπολις, ένθ’ άνωτ. 

Δ Αύται αί ίστορικαί καί γλωσσολογικαί άνεπιστασίαι καί παραδοξολογία* 

είναι ασήμαντοι παραβαλλόμενοι προς τάς του διδάκτορος ΟαπΙβοΕο Τκεηοίί έν 

διαφόροις αύτοϋ μελέταις, έκδιδομέναις βουλγαριστί έν περιοδικοΐς καί έν ίδίοις 

τεύ/εσι καί έν τοΐς γερμανιστί έκδιδομενοις εργοις αυτοϋ : Οοεεόΐοΐιΐε άοτ Βιι1§&- 

Γ6Π αηά άοΓ απάετειι δαάεΐ&νεη νοη άετ τόππεείιεη Ει-οϋεηιης άετ Βαίίεβχιΐιβίΐηη- 
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6) Τό δτι ό νομοθέτης Ν. Γέροιφ μετέπλασεν, ώς προερρήθη, τό 
γνωστόν ήδη αύτφ έκ τών Όδοιπορικών ΡΙονάίιι εις ΡΙονάΐν κατά τον 
τύπον τών Σλαυικών τοπωνυμίων εις -εν, -ον έν Ρωσία, δπου έξεπαιδεύθη 

8ε1 όίδ ζιιπι Εηιΐε άβ XI ^3-Πγ 1ι. έτ. 1935.—Όΐε Αβεί&ιηιηιιη^ άβτ Βηΐ^ανβη ηηά άίε 

υτΐιεπιιαί: άβτ δίανβη, έτ. 1930. — Οοίίιβη οάετ ΒαΙ^&Γεη, ίΐηεΐΐεηΐτπΐίεοΐίε ϋηίεΐ'δΐι- 

ο!ιαη^ ίίόβΓ ιΐίβ Οεδοίτίεύίε άεπ αΐΐεη 31?;γΠιβη, ΤΚπιΙάβΓ ηηά ΜίΛβάοηίβη, έτ. 1916. 

Έκ τοϋ τελευταίου τούτου παρατιθέμεθα ενταύθα σταχυολογοΰντες τά κυριώτερα 

πρός κατάδειξιν εις τούς Έλληνας τοϋ τρόπου τής έν είκοστφ αιώνι καλλιεργίας 

τη; επιστήμης υπό τινων Βουλγάρων, καί δή λειτουργούσης ιστορικής καί φιλολογι- 

κη; σχολής έν τφ πανεπιστημίφ Σοφίας, δπερ ευτυχεί έχον καθηγητάς τιμώντας 

τήν επιστήμην καί εφάμιλλους τών έν άλλοις πανεπιστημίοις συναδέλφων των. 

Όρμώμενος έκ τής γνώμης ό Τζεηοίί, ώς αυτός έν τφ προιμίφ τοϋ βιβλίου 

του γράφει, δτι οί αρχαίοι τής Θράκης καί τής Μακεδονίας κάτοικοι δέν ήτο δυ¬ 

νατόν να έξαφανισθώσι μετά τής γλώσσης των ή ν5 άφομοιωθώσι πρός τούς βρα¬ 

δύ τερον έπελθόντας εις τάς χώρας των λαούς καί δτι οί Θράκες καί Μακεδόνες 

είναι οί Σκύθαι τών αρχαίων, τ. έ. αυτοί οί Βούλγαροι οί οίκοΰντες σήμερον ταύ- 

τας τάς χώρας, πειράται διά χωρίων ειλημμένων έκ τών αρχαίων ιστορικών καί 

διά τών συγχρόνων τοπωνυμιών ν’ άποδείξη δτι : 

«οί Κιμμέριοι έζων πλησίον τών Δαρδανελλίων καί του Θρακικοΰ Βοσπόρου, 

άρα ό Κιμμέριος Βόσπορος είναι αυτός ό Θρακικός Βόσπορος» (σελ. 8). 

αί λέξεις Ημαθία, Μαιωτία καί Μακεδονία, είναι ταυτόσημοι τού Μ α κ ε- 

δ ο ν ί α παραγομένου έκ τοϋ Βουλγαρικού Μ & ί Ιτ & ή Μ π Ιϊ ] &, (οϋ δ συνήθης 

τύπος Μ ι 1* ο=μήτηρ) καί τοϋ ά ο η ϊ ε η καί *ή Μαιώτις λίμνη είναι τό Θρακι¬ 

κόν πέλαγος», (σελ. 12). 

οί Σκύθαι, έφ’ οϋς έπήλθεν ό βασιλεύς τών Περσών Δαρεΐος, ήσαν γείτονες 

τών Αχαιών, έπομενο)ς Μακεδονικός λαός, ώστε ό Καύκασος ήτο Θρακικόν όρος· 

άρα οι μεταγενέστεροι συγγραφείς έπλανήθησαν θέντες τήν Σκυθίαν έν τή νοτίω 

Ρωσία καί παρα τφ Καυκάσιο* ή Σκυθία έκειτο έν τή Θράκη καί τή Μακεδονία, 

(σελ. 38). 

οί .παρά τφ Ηροδύτω μνημονευόμενοι ποταμοί τής Σκυθίας Λύκος, ’Όαρις, 

Γαναϊς, 'Υργης είναι οί έν τή Μακεδονία Άλιάκμων, ν&πΙ&Γ (Άξιός). Στρυμών, 

ό δέ Μάρις (Μαρίτσα) ό "Εβρος τής Θράκης, καλούμενος ’Ίστρος παρά ταΐς έκ- 

βολαΐς του, ον ξεύξας ό Δαρεΐος διέβη (σελ. 22). 

έν τή Θράκη καί τή Μακεδονία κατώκουν Σκύθαι (σελ. 17). 

οί θύννοι καί οί Βούλ,γαροι ήσαν οί αρχαίοι Θράκες (σελ. 62). 

ή Βουλγαρική μυθολογία σχετίζεται πρός τον Τρωικόν πόλεμον (σελ. 63). 

«ή Τροία ητο Βουλγαρικέ] χώρα κείμενη έν τή Θράκη καί τή Μακεδονία», 

τό όνομα Ομηρος είναι αρχαία Βουλγαρική λέξις παραγομένη έκ τοϋ ο ηι ί γ 

ή ο ιη ε γ (=6ιά τήν ειρήνην) καί σημαίνει έ γ γ ύ η σ ι ς πρός ειρήνη ν. 

ο Ορφεύς διασφζεται σήμερον έν τοΐς Βουλγαρικοΐς λαϊκοΐς ασμασιν υπό 

τά ονόματα υίτειι, Οείβη, Οτρίιεπ, Οτρμι κτλ. (σελ. 156). 

«οί Κίμβροι, θύννοι καί Ενετοί ή Σλαΰοι, τής αυτής καταγωγής, έκ τής Πα- 

φλαγονίας διά τοϋ Θρακικοΰ Βοσπόρου διήλθον είς τήν Μακεδονίαν καί έκεΐθεν 

μετέβησαν είς τήν Ιταλίαν» (σελ. 38) καί άλλα, ό>ν ούκ έστιν αριθμός. Τούτων 
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(πρβλ. Κίεν, Αζο\ν, Κτ&Ιον κτλ.), ούδεαίαν του Ίορδανείου Ραΐραάενει 
γνώσιν έχων, τρανή άπόδειξις είναι και τό δτι κατ’ άρχάς έσκόπει να με¬ 

τονομάσω την πάλιν οΰχ'ι Ρίονάιν. άλλα ΡΙονάων, δπερ είχε γνωσθή με- 

δέ πάντων τύ συμπέρασμα είναι άτι <>ί σημερινοί Βούλγαροι είναι αυτοί ουτοι οι 

αρχαίοι Σκύ&αι-Θράκες-Μακεδόνες παρά τάς ιστορικά: μαρτυρίας, αϊτινες πασαι 

είναι πλάναι καί δτι ή γλώσσα ιών αρχαίων τούτων εθνών είναι αυτή ή σημερι¬ 

νή Βουλγαρική, ώσπερ μαρτυρείται εκ τών τόπων υμιω ν. 
Παρατιθέμεθα δέ χάριν τής γλωσικης επιστήμης καί όλίγας Ετυμολογίας Λέ¬ 

ξεων εκ τοΰ άνθώνος τοΰ διδάκτορος. , 
’Ό α ρ ο ς (Άξιός) έκ τοΰ ν & γ (ν&ΓάαΓ), ν ά γ ά—Θέρμη. Θερμός, δθεν ελ¬ 

ληνιστί αί Θέρμαι (Θεσσαλονίκη). 
Κ α β άλλα έκ τοΰ Κ ο I ΐ 6 & (φορβάς), δ0εν τό ελληνικόν κ α β ά λ ο ς. 

Ξ ά ν θ η έκ τοΰ δ !ι ε I 5 ο 1ι 3 ·3 ο ι π 4 ζ&. 

Ν α κ ο λ ί α, ή παρά Στράβωνί (XII, 8, 12) μνημονευόμενη τής Φρυγίας 

πόλις, συνώνυμος τχι σημερινή έν τή ανατολική άκτη της ΙΙρέσπας κείμενη κωμ.η 

Ν 3. 1ε ο 1 ε ζ καί ετυμολογείται έκ τοΰ η & (επί) καί τοΰ 1ε ο 1 (πάσσαλος) σημαί- 

νουσα ή έ π ί π α σ σ ά λ ω V έκ τούτου καί τό Ήροδότειον Κ ο λ ο σ σ α ί. 

Οί Τρώες, οί μεταγενέστερον κληθέντες Βούλγαροι, διασφζονται έν 

τφ όνόματι Τ γ ο ] & η. δπερ φέρει νυν κώμη τις επί τοΰ Αίμου καί πλεΐσται οδοί 

καί δίοδοι έν Βουλγαρία (Εννοείται δτι ταΰτα τά τοπωνύμια ούόέν «οίνον έχουσι 

προς τό Τρφες, διεφύλαξαν δέ τό όνομα τού αύτοκράτορος Τραϊανού, δστις έν 

τή Θράκη καί τή Μοισίςι κατεσκεύασε πολλά έργα, οδούς, πόλεις, οχυρά κτλ.). 

5 α η ΐ η β (Ιωάννης) έκ τοΰ ] α η ιι 5. οθεν καί τό Νεοελληνικόν Γ ι ά ν- 

ν ι ς, διότι παρά τοΐς "Ελλησίν ό Τ α ν ό ς εκαλείτο Ά π ό λ λ ω ν (σελ. 126 κτλ· 

κτλ.). 
Ουτω ό διδάκτωρ τοΰ εικοστού αίώνος Ο. Τζβηοίί διά των επιστημονικών 

του φώτων προθυμεΐται νά μή ύπολειφθή τοϋ πρύ αίώνος σχεδόν άκμάσαντος 

γραμματοδιδασκάλου Κ. Φωτείνωφ, δστις έθέσπισεν δτι πάντα σχεδόν τα αρχαία 

καί νέα έθνη είναι καθαρώς Σ λ α υ ι κ ά : οί Έ τ ρ ο ΰ σ κ ο ι είναι Ρ ώ σ ο ι 

6 Ρωμαίος Ν ο υ μ ά ς Π ο μ π ί λ ι ο ς κατάγεται έκ τοΰ Σ λ α υ ι κ ο ΰ έ¬ 

θνους* ό «Ομηρικός Ά χ ι λ λ ε ύ ς ήτο Σ κ ν θ η ς-Β ο ύ λ γ α ρ ο ς* οί II ά ρ- 

θ ο ι, οί Ρ α ι τ ο ί ήσαν Σ λ α ΰ ο ι* ό Λατίνος ιστορικός Λ ί β ι ο ς γεννηθείς 

έν Παδούη έγεννήθη εν Σ λ α υ ι κ ή χ ώ ρ α’ οί Β α σ τ ά ρ ν α ι ήσαν οι 

2 λ α ΰ ο 'ι Β έ3 ϊ γ ί & η ΐ, οί Β η σ σ ο ί οί 2 λ α ί ο ι - Β β β βϊ, οί Σκο ρ- 

δίσκοι οί 3 ο ο γ ο ά ιι 3 ο I: ί 8 ΐ, οί ’Έ ο ο υ λ ο ι είναι οί Γερμανικοί Σ έ ρ- 

β ο ι (01ΐ6ΐ*ιΐ3θΐ-01ΐ6Γθί8θΐ-01ΐ6Γνοί-3εΓνίΙε-3ΓβνΪ3(:β8)· ό Ά ρ μ ί ν ι ο ς ήτο Γερμα¬ 

νός Σ έ ρ β ο ς, ού τό Σλαυικόν όνομα ήτο ] α γ ιιι ε η ί ί, ό Έτρούσκος βασιλεύς 

II ο ρ σ ή ν α ς ήτο ό Σλαΰος ΡοΓ^Ιιεπ, ό Ά ρ ι ό β ι σ τ ο ς είναι ό Ι&Γονίΐ 

κτλ, κτλ. (’Ίδε, 3 ο θ ΐ 8 ο ά πι α π ο τν, 51>οπιϊ1ϊ, τόμ. XI, έτ. 1894. σελ. 715, Κ. Ο. 

Ροίάποιν). 

Παν σχόλιον παρέλκει περί τής διά τοιούτων ιστορικών διαστροφών καί μυ¬ 

θοπλαστιών πνευματικής τροφής καί διανοητικής άναπτύξεως τών Βουλγάρων. "Ο¬ 

θεν δικαιότατα ό τοΰ έν Σοφία πανεπιστημίου καθηγητής Μοαϊ&ίοΐενν κρίνων 

έν τή Βγζ&πΐ. Ζείί3θ1ιπ£ΐ: τόμ. XXXVI, έτ. 1966. σελ. 461 445 τό έργον του Τζε- 

ηοίί ΟεΒοΙιΐοΙιΙε άετ ΒιιΙ^&Γεη μετ’ άγανακτήσεως υποδεικνύει δτι διά τοιούτων πα- 

Τά ξένοφανή τής Φιλιππουπόλεως ονόματα. 

ταςύ τών φίλων καί ομοϊδεατών του πριν ή αποκρυσταλλωθώ ή γνοδμη 
του περί τοΰ Ρίονάιν. Τοΰτο διαπιστοΰται έκ δυο προς αυτόν επιστολών 
τοΰ φίλου του ’ίβάν Σόπτοφ έκ Καλοφερίου τής μέν από 30 Ιουνίου 1850, 

έν ή συγχαίρει αύτώ επί τω έπικειμένψ διορισμφ του ώς διδασκάλου έν 

ραδοξολογιών καί άλογιστιών μεταβαλλουσών την ιστορικήν έρευναν είς ά ν ε- 

σ τ ρ α μ μ έ ν η ν επιστήμην (νβτΙιεΙίΓίβ λνΐδ96η8θ1ΐ3.ί£) αντί εθνικής ώφελείας, 

ώς νομίζεται, μεγίστη εθνική ζημία προσγίνεται. 

"Οσον αφορά όμως είς τάς ιστορικός διαστροφάς καί είς πάσαν επιστημονι¬ 

κήν άνεπιστασίαν υπερέβαλε τούς πάντας ό δημοσιογράφος Σ. Σαγκώφ, διευθυν¬ 

τής καί έκδό :ης τής έφημ. νοίδοθοιτίθ. Ροδία (Εσπερινός Ταχυδρόμος) έν Σοφία, 

δςτις οργανον όν τοΰ Μακεδονικού κομιτάτου ήστραπτεν, έβρόντα, συνεκύκα τήν 

Βουλγαρίαν κατά τοϋ έν αυτή Ελληνισμού διά τής άρθρογραφίας του καί συνε- 

τέλεσεν ούκ ολίγον είς τό ανθελληνικόν έν τή χώρα, κίνημα τοΰ 1906. Έν τφ έκ- 

δοθέντι πρώτη) τόμω τής Βουλγαρικής του ιστορίας (Βτι]§;&Γ3ΐ£& ΐεΐοπα, ΒοΙ^-Κου- 

ΐ)Γ&1, σελ. 157 εις 4ον έτ. 1923, 3ορ1ιί&. μετ’ εικόνων) κοσμούσης την βιβλιοθήκην 

παντός ανεπτυγμένου Βουλγάρου, ή ιστορία, ή γεωγραφία, ή εθνολογία, ή γλωσσο¬ 

λογία, ή χρονολογία καί ή αρχαιολογία πλήττονται ανηλεώς* καί ακρωτηριάζονται, 

όπως καταδειχθή δτι οί Βούλγαροι ήσαν ούχί Τουρανοί, άλλα Ζένδοι, τ. έ. Τρα¬ 

νοί. Οΰτω δέ. ό πρωτότυπος οϋτος ιστορικός, δστις τάς περί Βουλγάρων καί άλ¬ 

λων εθνών ειδήσεις καί μαρτυρίας τών Βυζαντινών ιστορικών καί χρονογράφων 

καί έν γένει τών Ελλήνων συγγραφέων καλεΐ διά τής Ελληνικής λέξεως κ ο υ¬ 

φολογία, συνέγραφε καί τύποις έξέδωκε πολυτελώς τήν μεγίστην ιστορικήν 

κουφολογίαν έξ όσων μέχρι τοϋδε έξετυπώθησαν προς διαφώτισιν παντός περί τοΰ 

πολιτισμού καί τοϋ μεγαλείου τοΰ Βουλγαρικού έθνους από τής έμφανίσεώς του 
έν τώ κόσμφ. Ακούσατε. 

Οί Βούλγαροι κατά τον Σαγκώφ ήσαν τό μέγιστον τοΰ κόσμου έθνος, διότι 

περιελάμβανον τούς Θράκας, Μακεδόνας, Σκύθας, Κιμμερίους, Κέλτας, Γότθους, 

θύννους, Σλαύους, Έρούλους, Νορμανδούς, Βουργουνδίους, "Αγγλους καί άλλα 

φυλά. Κατήλθον έκ τών ακτών τής βορείου θαλάσσης καί τών Σκανδιναυικών χω¬ 

ρών είς τάς κατεχομένας ύπ’ αυτών νϋν χώρας, άφοΰ πρότερον περιεπλανήθησαν 

είς πάσας τάς χώρας τών Άρίων, ήτοι είς τήν Βακτριανήν, οπού ήτο ή πρώτη κοι- 

τίς των νοτίως τής Κασπίας θαλάσσης ή Β ο 1 <ζ, είς τήν Βαβυλωνίαν, είς τήν Συ¬ 

ρίαν, είς τήν Αίγυπτον πέρα τοΰ Καρνάκ μέχρι Αβησσυνίας, όπου ή πόλις Α 6 ο- 

6 3. είς τήν βόρειον Αφρικήν, εις τήν Ίβηρίαν (Βι-α^απά), είς τάς γερμανικός κεν¬ 

τρικός χώρας (Βοτ^εΓί^ηά), είς τήν Εσπερίαν δηλ. τήν Γαλλίαν καί τό Βέλγιον 

(Βοΐ^ίε), είς τήν νοτιοανατολικήν Αγγλίαν (Βοΐβί), είς τήν Ουγγαρίαν (υηΐΐ&ηά) 

κτλ. κτλ. (’Ίδε τον προσηρτημένον έν τφ τέλει τοΰ βιβλίου χάρτην τής Ευρώπης 

καί μικράς ’Ασίας, έν φ είναι κεχαραγμένη ή πορεία τών Κελτοκιμμερίων Βουλ¬ 

γάρων). 

Παρατιθέμεθα ενταύθα όλιγίστας νοστιμάδες, κατά τον σοφόν Κοραήν. 

έκ τοΰ βιβλίου προς θυμηδίαν τοΰ αναγνώστου καί τήν δέουσαν έκτΐμησιν τοΰ 
έργου. 

Ζ ά μ ο λ ξ ι ς: έκ τοΰ Βουλγαρικού (Άιη-όογ-οΐη (=μόνος-θεός-υίός), σελ 
137, 
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ΡΙονάίον, τής δέ από 16 Όκτωβρίου 1850, έν ή εύχεται αΰτφ ετη Μα- 

θουσάλεια επί τφ διορισμφ του έν ΡΙονάίον (τρις επαναλαμβανόμενη») 

προς πραγμάτωσιν των Βουλγαρικών ίδεο.)δών εν τή Βουλγαρική ποτέ 

ταύτη πόλει. 1. 

Έν μηνί Αύγούστω 1940, Άθήνησι 

Κ. ΜΥΡΤ. ΑΠ0ΣΤ0ΛΙΔΗ2 δ. ψ. 

Σ α β α ιό θ : έκ τοΰ Ο&πι-όογ (—μόνος θεός), οελ. 137. 

Ά τ ί λ α ς : έκ τοΰ Βοιωτικοΰ Άτηλα (=Άθηνά). 

Ωσαύτως οι διοικητικοί τίτλοι τής των αρχαίων Βουλγάρων (Μυρμηδόνων - 

Κιμμερίων) ιεραρχίας Τ α ρ χ ι ν ά, Τ α ρ χ ά ν, Κ ά ν, Κανά ς, Τ ά ρ, είναι 

πάντες Βοιωτικοί διαλεκτισμοι προερχόμενοι έκ τοΰ Β ο ι ω τ ά ρ χ η ς, σελ. 90. 

Ά γ χ ί α λ ο ς : έκ τοΰ Κελτοσλαυικοΰ Αη^βΙο-ϋη^βΙο-Οη^βΙο 

έκ τοΰ Α η £ Ιο (=γωνία έξέχουσα). σελ. 143. 

Μ ε σ η μ βρ ί α : έκ τοΰ Βουλγαρικού Ν 6 ο & 1) )’ γ (=ηορ-Π)6Γ, πορ Εντα, 

ρίς,=άκρα τοΰ "Εβρου), σελ. 143. 

Θ ρ ε π τ ό ς (άνθρωπος), αξίωμα παρά τοΐς προχριστιανοΐς Βουλγάροις 

ήγεμόσιν, έκ τής Βουλγαρικής λέξεως Ιιτεό-ίΓβόίΐ-ροίι-οόίΐ-ροίΓεόεη (=αναγκαΐος). 

Ροεί (=ποιητής βουλγαριστί)' ή λέξις είναι Θρακοελληνική καί ούχί ή λα¬ 

τινική ρ ο ε I 3.=ποιητής, σελ. 157. 

Τά παρά τή Σούμλα έρείπια τής αρχαίας των Βουλγάριον πρωτευοΰσης Πλί- 

σκας (κιονόκρανα, στοαί, αψίδες, τοίχοι) είναι παρηκμακότος ρυθμοΰ των έν τφ 

Καρνάκ τής Αίγυπτου ναών, όπόθεν ώρμήθη τό πολεμοχαρές των Έρούλων φΰ- 

λον (Βουλγάρων) οελ. 152 κτλ. κτλ. 

1 ’Επιστολαί έκ τοϋ αρχείου Γκροΰεφ, ένθ’ άνωτ.—Περί τοΰ ονόματος 

Π λ ό β δ η φ έγραψε τινα καί ό έγκριτος δικηγόρος Φιλιππουπολίτη; ’ Αλέξανδρος 

Κ. ΙΤέεφ έπί τή βάσει των μνημονευθέντιον αρχείων τοΰ Νά'ίδεν Γέρωφ έν τή 

έφημερίδι τοΰ δήμου φιλιππουπολεως. αρ. 202—203, σελ. 8 6, 30 Ιουν, 1937» 

Η ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΙΙ ΠΡΙΓΚΙΠΩ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΑ 

2. "Ιδρνοις τής μονής. 

Έάν λάβωμεν ΰπ’ δψιν την κρατούσαν παράδοσιν, πρέπει νά παρα- 

δεχθώμεν δτι ή μονή του αγίου Γεωργίου (Κουδουνά) \ έκτίσθη έπί τής 
εποχής τοΰ αύτοκράτορος Νικηφόρου τοΰ Φωκά κατά τό 963 μ. X. θεοο- 

ρητέα άρα ώς μία των αρχαιότερων μονών τής νήσου. Κείμενη εις την 
έσχάτην άκραν τής πριγκίπου καί έπί τής κορυφής τοΰ υψηλότερου βου¬ 

νού των Πριγκιπονήσιον έν γοητευτικοοτάτφ τοπείιο, έχει απέναντι αυτής 
δ'λ/ην την παραλίαν τής Βιθυνίας μετά τοΰ ύψηκορύφου Όλυμπου καί παρά 
τούς πρόποδας σχεδόν τοΰ βουνοΰ την μικράν νήσον Νέανδρον (“Ιατρόν 
τών Βυζαντινών), αριστερά την ασιατικήν ακτήν μέ τό βουνόν τοΰ * Αγίου 
Αυξεντίου καί έμπροσθεν αυτής την νήσον Άντιρρόβιθον (Τερέβινθον), 

προς βορράν δέ τάς λοιπάς νήσους Χάλκην, Αντιγόνην, ΓΓρώτην καί εις 
τό βάθος την πόλιν τοΰ Βΰζαντος. ? 

Είναι γνωστότατη ή μονή εις τούς περιηγητάς καί λοιπούς έπισκέ- 

πτας, διότι έχρησίμευσεν ώς καταφύγιου πολλών νευροπαθών καί φρενο¬ 

βλαβών προ τής ίδρύσειος ειδικών νοσοκομείων καί χρησιμεύει καί σήμ.ε- 

ρον ακόμη ώς άσυλο ν πολυαρίθμων πιστών υπό σωματικών καί ψυχικών 
πόνων καί νόσων κατατρυχομένων έντεΰθεν ό λαός έσχημάτισε την γνω¬ 

στήν φράσιν «είσαι γιά τον Κουδουνά». 

Ή πλουσία καί θαυματουργός είκών τοϋ “Αγίου Γεωργίου είναι κε- 

καλυμμένη δι’ έπενδύσεαις έπιχρΰσου καί μόνον τό πρόσωπον μένει γυ¬ 

μνόν, φέρει δέ έπιγραφήν, ήτις δηλοι οτι έζωγραφήθη τό έτος 607. Τό 
τοιοΰτον δεν φαίνεται πιθανόν καθ’ δτι έν αυτή ό άγιος παρίσταται 
έφιππος, ώς δ’ είναι γνωστόν, μόλις κατά τον ΙΓ' αιώνα είσήχθη ό νεω¬ 

τερισμός τής παραστάσειος ιπποτών αγίων έν τοΐς ναοΐς 

Έκ παραδόσεους μανθάνομεν δτι ή είκών αΰτη έδουρήθη εις την μο¬ 

νήν τοΰ Κουδουνά, καθ’ ήν εποχήν αΰτη έκτίθη παρά τής έν τή νήσω 
μεγάλης γυναικείας μονής, ήτις ίδρΰθη τό πρώτον υπό Ιουστίνου τοΰ Β'. 

(565— 578) 3, άνεκαινίσθη δέ κατόπιν υπό τής αΰτοκρατείρας Ειρήνης 
τής Αθηναίας, συζύγου τοΰ Λέοντος Δ'. τοΰ έκ τής Χαζάρας τφ 797 <ι 

1 Δεν είναι γνωστόν πόθεν έλαβε τό έπίθετον τοΰτο ή μονή. 

2 Μ α ν. Γ ε δ ε ώ ν, Ό άγιος Γεώργιος έν τή Κωνσταντινουπόλει, 1937, 

σελ. 14. 

3 Λέοντος Γραμματικού, Χρονογραφία, σελ. 132, έκδοσις Βόννης. 

4 2 κ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταγτινούπολις, τόμος Β'. 1862, σελ. 313. 
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καί κατεστράφη υπό τοΰ ναυάρχου Μπαλτά ογλοΰ κατα την «λωσιν τή^, 

Κωνσταντινουπόλεως τώ 1453 ι. Γη; γυναικείας ταυ της μονής σφζονται 
μέχρι σήμερον πολλά αρχαία ερείπια, άτινα μετά των πέριξ 7 γαιών είναι 

αναπόσπαστα κτήματα της ίεράς μονής τοΰ αγίου Γεωργίου. 

Ή περί ής 6 λόγος μονή έχρησίμευε κατά την Βυζαντινήν εποχήν ώς 
τόπος εξορίας των υπό την δυσμένειαν τής αυλής πεσόντων πριγκίπων καί 
λοιπών «υλικών καί αυτών έτι των αυτοκρατορων, οιτινες ανταλάσσον- 

τες τήν πορφύραν μέ τό ταπεινόν τού μοναχού ράσον, διηρχοντο έν αυτή 
τό υπόλοιπον τής ζωής αυτών έν μετανοία καί προσευχή. 

Τήν εφεξής ιστορίαν τής μονής ταύτης άγνοοΰμεν καθ ολοκληρίαν. 

Τό χρυσόβουλλον, δπερ έξέδωκε κατά Μάρτιον τού 1158 Μανουήλ ό 

Α'. 6 Κομνηνός, μνημονεύει μέν μοναστήρια εν ταΐς νήσοις 2,. τή 
Όξεία, τή ΙΙρώτη, τή Χάλκη, τή Πλατεία, τή αγία Γλυκερία, τή Πριγκί- 

πιο, τή τού Αντιγόνου, τφ Τραγονησίω, τή Τερεβίνθφ, τω αγίφ Ανδρεα,. 
τφ άγίω Τρύφοονι, τω άγίω Έλευθερίφ, τω Κ ω δ ο) ν φ, τώ Πελαγίφ, τη 

Θεοτόκφ, τφ Μεσονησίω, τή Ίάτρφ καί τφ άγίφ Δημητρίω.δεν κα¬ 

θορίζει όμως περί τίνων των έν τή νήσω Πριγκίπφ, πρόκειται. Ό Μαν. 

Γεδεών 3, υποθέτει ότι Κώδωνός είναι ό σήμερον Κουδουνάς έν Πριγ- 

κίπφ έπίσης δέ καί δ κ. Κ. Ι&ηΐιι ± αναφέρει δτι γενικώς δλοι συμφω¬ 

νούν μετά τού κ. Μ. Γεδεών άναγνωρίζοντες εις τό νησιωτικό μοναστήρι 
με τό όνομα Κωδωνός τον άγιον Γεώργιον. Άλλ’ ο κ. Ίωάν. Μηλιόπου- 

λος εις τήν πραγματείαν αυτού υπό τον τίτλον «Έξακρίβωσις Βυζαντι¬ 

νών τοποθεσιών» " θέτει τον Κωδωνόν επί υψώματος ολίγον άνωθεν 
τής άκρας τοΰ ακροατηρίου Ακρίτα (Τουζ-Μπουρούν) κειμένου επί τής 
ασιατικής παραλίας παρά τον κόλπον τής Νικομήδειας οπού υπάρχουσιν 
έρείπια αρχαίας οικοδομής, τής θέσεως καλούμενης παρά τοις πέριξ κά¬ 

τοικοι; "Αγ. Γεώργιος. Ενταύθα, λέγει, εικάζω δτι έκειτο δ έν τφ ρη- 

θέντι χρυσοβούλλφ μνημονευόμενος Κωδωνός, διότι, εάν ή νυν έν Πριγ- 

κίπο) μονή τού αγίου Γεωργίου ή φέρουσα τήν επωνυμίαν Κουδουνάς ήτο 
καί κατά τούς χρόνους Μανουήλ του Κομνηνού, δεν θά εγίνετο ιδιαιτέ¬ 

ρως μνεία αυτής, αφού γενικώς όμιλε! περί μιας έκάστης των ΙΊριγκιπο- 

νήσων χωρίς νά ποιήται μνείαν των μονών αυτών. 

ΙΑ. Π α σ π ό. χ η, Πολιορκία καί "Αλοισις της Κωνσταντινουπόλεως, σελ. 

127. 
2 Μί § η ε. Πατρολογία, τόμος 133, σελ. 728. 
3 Μ αν. Γ ε δ ε ώ ν, "Εγγραφοι λίθοι καί κεράμια. σελ. 24. 

ι κ., ^ & π ί η, Π€3 Πε3 άβ3 Ρηηεββ. Εΐηάεδ ΙιίβΙοπηιιεδ βΐ Ιορο^ΓαρΗίςιιββ, έν 
τώ περιοδικφ «Εοΐιοδ ά’Οτΐεηί;», έτος 27 (1924). σελ. 426. 

5 Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως, τόμος ΛΑ . σελ. 114. 
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2. Πότε κατεστράφη ή Μονή. 

Ή αρχαία μονή εικάζω δτι κατεστράφη ή κατά τήν 4Ί1ν Σταυροφο¬ 

ρίαν τώ 1204, δτε οι Σταυροφόροι έπροξένησαν τρομερά; καταστροφάς 
εις τάς νήσους καί τάς έν αύταΐς μονάς ή κατά τήν γινομένην τω 13υ2 

πειρατικήν επιδρομήν εναντίον τής νήσου ΓΙριγκίπου 1 δτε οί πειραταί, 
οδηγούμενοι από τον ενετόν ναύαρχον Γκιουστινιάνην, κατέκαυσαν δλα 
τά κτίρια αυτής, διήρπασαν τάς περιουσίας των μονών καί συνήθροισαν 
τούς ηγουμένους, τούς μοναχούς καί τούς προκρίτους τής νήσου, ζητοΰν- 

τες παρ’ αυτών υπέρογκα λύτρα, τά όποια μή δυνηθέντες οΰτοι νά κατα¬ 

βάλουν, ύπέστησαν τά πάνδεινα ύπ’ αυτών. Τούς δυστυχείς παρέλαβον επί 
των πλοίων των, τούς έκρέμασαν από τούς πόδας εις τάς κεραίας των 
ιστών, αφού προηγουμένως τούς ειχον απογυμνώσει καί ξυλοκοπήσει ανη¬ 

λεώς, καί έπειτα τούς μετέφερον εις τήν πρωτεύουσαν, ϊνα ζητήσουν τά 
ως άνω λύτρα από τον αύτοκράτορα Ανδρόνικον τον Β', δστις, ευρισκό¬ 

μενος εις οίκονομικάς δυσχερείας καί μή δυνάμενος νά καταβάλη τά λύ¬ 

τρα, παρεπονέθη μόνον εις τον Γκιουστινιάνην διά τάς ανήκουστους αύ- 

τάς πράξεις των άνδρών του.3 

Παραδίδεται δτι ο! μοναχοί, βλέποντες έπερχομένους τούς πειρατάς 
καί προαισθανθέντες τήν καταστροφήν, παρέλαβον τήν εικόνα τοΰ αγίου 
Γεωργίου, ήτις ήτο κατάφορτος αναθημάτων καί κωδωνίσκων καί έκρυψαν 
αυτήν εντός τής γης εις μέρος κρημνώδες, ϊνα δέ μή καταστροφή αΰτη 
από τάς βροχάς καί τήν υγρασίαν έθεσαν επ’ αυτής τήν αγίαν τράπεζαν, 

τήν οποίαν καί έκάλυψαν μέ χώμα καί ξηρούς θάμνους. Ή είκών αύτη 
τού αγίου Γεωργίου έμεινεν αρκετούς αιώνας έντός τής γης διατηρηθεισα 
άβλαβης. 

/ { 

3. Ενρεσις τής είκόνος καί ϊδρναις,τής νέας μονήςΓ 

Ό Μαν. Γεδεών βασισθείς εις τό προς όφελος τής μονής έκδοθέν έν 

Άθήναις τό 1881 φυλλάδιον «Κανών Παρακλητικός τοΰ αγίου Μεγαλο- 

μάρτυρος Γεωργίου τού Κωδωνά καί τά τής εύρέσεως τής πανσέπτου αυ¬ 

τού είκόνος παρά τήν Πρίγκιπον» λέγει 3, δτι, εΰρεθείσης έν Πριγκίπφ 
τής είκόνος τοΰ αγίου Γεωργίου τού Κωδωνά, έκτίσθη περί τό 1628 υπό 
τού μοναχού Ήσαΐου ή μονή καί δ ναός αυτής, επί τής πατριαρχείας Κυ¬ 

ρίλλου τοΰ Α'. τού Λουκάρεως. Έπί τού ίδιου φυλλαδίου βασιζόμενος καί 

1 Γ. Παχυμέρης, εις Ανδρόνικον IV, § 24. 

2 Ο. 5 ο & 1 η ηι η ε γ § β γ, Εε5 άθ3 Ρηποεδ, Ρ3.ΓΪ8 1925, σελ. 243 καί έξης. 

3 Μαν. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Πίνακες, Κων/πολις 1890, σελ, 557. 
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ό Κ. ^ηΐη 1 αναφέρει έτος άνευρέσεω; τής είκόνος καί κτίσεως τής μο-' 

μονής τό 1625 επί τής εποχής τοϋ Σουλτάνου Μουράτ τοϋ Δ7. 

Ό γράψας τό φυλλάδιον τοΰ το, έπεσε εις πολλά λάθη, διότι άφ’ ενός 
μέν έν σελιδι 16 γράφει οτι « . . . . τριακόσια έτη περίπου μετά την άλω- 

σιν της Ιίων/πόλεω; γέρων τις ποιμήν ...» δηλ. τό 1752 ή 1753, άφ’ ετέ¬ 

ρου δ’ έν σελίδι 18, αναφέρει ώς έτος οίκοδομήσεως τής εκκλησίας υπό 
τοϋ ϊδίου ποιμένος τό 1.0 )5 έτος έγείρας, όπερ αντιστοιχεί προς τό έτος 
1625, καί περεταίρω έν σελίδι 20, λέγει ότι ή είκών επί 625 έτη διετηρή- 

θη εις την υγρασίαν τής γης άβλαβης. 

Παραθέτω σιγίλλιον έκδοθέν επί τής πατριαρχείας Σεραφείμ τοΰ Β'. 

κατά Ιούλιον τοϋ 1760, δι’ οΰ κηρύττεται Σταυροπηγιακή ή ώς άνω μονή 
καί διά τοϋ οποίου έξακριβοΰται τό έτος τής άνοικοδομήσεως αυτής. 

Τό έν λόγφ Σιγίλλιον έχει ώς εξής: 3 

Σεραφείμ έλέω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ροάμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης. 

"Ισον απαράλλακτον τοϋ έκδοθέντος Πατριαρχικού Σιγιλλιώδους 
γράμματος κατά τήν επαρχίαν Χαλκηδόνος έν τή νήσφ Πριγκίπω. 

5 ΙΙάντας μέν δή τφ εκκλησιαστικά) δίκαιο; έλέει προστρέχοντας καί 
δίκαια προβαλλόμενους ΰποδέχεσθαι οΐδεν εΰμενώς ή καθ’ ημάς τοϋ 
Χρίστου Μεγάλη Εκκλησία καί φιλοστόργως άντιλαμβάνεσθαι διαφό- 

ροις άντιλή-ψεως τρόποις, οία κοινή φιλόστοργος μήτηρ, τους δ’ ιερά καί 
θεία τεμένη νεωστι έκ βάθρων < άνεγερθέντα > αυτή προσάγοντας, καί 

10 τήν περί ταϋτα εκκλησιαστικήν προστασίαν καί κηδεμονίαν αυτής αίτου- 

μένους, προς σύστασίν τε διαμονήν τε καί παράτασιν αυτών, οΰχ όπως 
υποδοχής άξιοι, αλλά καί εΰφημίαις κατακοσμειν καί γεραίρειν διά τον 
τοιοϋτον ενθεον αυτών ζήλον, καί δή καί τά προσαγόμενα αυτή θεία τε¬ 

μένη όπου άν διατελώσιν υπό τήν πατριαρχικήν περιωπήν, τοΰ κατ’ αΰ- 

15 τήν άγιωτάτου Άποστολικοϋ, Πατριαρχικού καί Οικο υμενικού θρόνου 
αναιρούμενη τάττει, καί συνίστησι, καί κρατύνει διά σταυροπηγιακής 
αξίας αυτονομίας τε καί ελευθερίας. Οΰτω γοϋν κηδεμονικώς εχουσα 
περί τά δσια σκηνώματα, έτοίμως τε ταϋτα υπό τήν ιδίαν προστασίαν 
άναλαμβάνουσα, άδικεΐν έπέχων, σταυροπηγιακής αξίας καί ελευθερίας 

20 Οΰτω γοϋν κηδεμονικώς εχουσα περί τά δσια σκηνώματα, έτοίμως τε 
ταϋτα υπό τήν ιδίαν προστασίαν άναλαμβάνουσα, άδικεΐν έπέχων; σταυ- 

πηγιακής αξίας καί ελευθερίας άξιοϋν τά πανταχόθεν προσφεΰγοντα τή 

θεϊκή αΰτοϋ προστασία σεπτά καταγώγια. 

ι. Κ. ] & ιι ί η, 1-68 Π68 άβδ Ρήποβδ σε/,. 426. 

2 Κώδικες Πατριαρχικού Άρχειοφυλακίον τόμος Ε'. σελ. 167. 

Ή έν τή νήσω Πριγκίπω ιερά μονή άγ. Γεωργίου Κουδουνά. 

Επειδή τοιγαροϋν άνηνέχθη καί έδηλοποιήθη τή ημών Μετριότητι 
συνοδικώς προκαθήμενη, δτι κατά τήν επαρχίαν Χαλκηδόνος έν τινι 
άκρα>ρεία τής νήσου Πριγκίπου τόπος τις άπόκροτος καί κρημνώδης ίχνος 
έψερεν ίεράς τραπεζής, έξ ής είκάζειν εΐχον πολλοί, ώς πάλαι μήποτε 
ναός ιερός έκειτο έν εκείνο.) τω τόπω, προ άμνημονεΰτων δ’ ήδη χρόνων 5 

είτε καί τοϋ καιροϋ παρατάσει, εΐθ’ άλλη τινι περιπετεία καί περιστάσει 
εις παντελή κατέστη έρήμωσιν, τοΐς δ’ έγχωρίοις έξ αρχαίας τυχών π«- 

ραδόσεως άγιος Γεοάργιος Κουδουνάς 6 τόπος έλέγετο. Έν αΰτφ γοϋν τώ 
τόπο; θείο; ζήλο) κινηθείς μοναχός τις Ήσαΐας τοΰνομα, σκοπό / έθετο 
άνεγεϊραι καί άνοικοδομήσαι ιερόν μονυδριον επ’ δνόματι τοϋ αγίου εν-10 

δόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, καί δή προ χρόνων οκτώ που άρξάμε- 

νος τής οικοδομής πολλά τε καμιάν, καί πολλά καταναλώσας εις πέρας 
ήδη συν Θεω ήγαγε τον θεοφιλή αΰτοϋ σκοπόν τοΰτον καί συνεστήσας 
τό νυν ορώμενον ιερόν μονυδριον, ναούς τε δυο δειμάμενος τον μεν εντός 
τοϋ μ.ονυδρίου, επ’ δνόματι τοϋ αγίου Γεωργίου, τό δ’ ε'ξο) που πλησίον 15 

επ’ δνόματι τής ΰπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί κελλία αυτάρ¬ 

κη κατασκευασάμενος, άναθήμασί τε καθωραΐσας α,ΰτό καί άφιερώμασι 
καί σκεύεσιν ίεροΐς. Ταϋτα τοίνυν διά μόχθων συχνών καί άναλωμάτων 
ουκ ολίγων άπαρτίσας ό ευλαβής αυτός μοναχός καί βουλόμενος άνεπη- 

ρέαστον διατελειν τό νέον τοΰτο μονυδριον συναυξανόμενον τή τοϋ χρό- 20 

νου προόδφ, εγνω άναθέσθαι αυτό τή προστασίφ τοϋ καθ’ ημάς άγιω¬ 

τάτου άποστολικοϋ καί οικουμενικού θρόνου, καί δή προσδραμών έδεήθη 
μετά θερμών παρακλήσεων τής συνήθους εκκλησιαστικής κηδεμονίας 
άξιώσαι καί τοΐς λοιποΐς σταυροπηγιακοΐς μοναστηρίοις συγκατατάξαι καί 
τό νέον τοΰτο μονυδριον, δπως τή εκκλησιαστική ίσχΰϊ ρωννΰμενον, άνώ- 25 

τερον γένηται πάσης εναντίας προσβολής καί έπηρείας. Παρέστησε δέ 
καί μάρτυρας έκ τε τών χρησίμων εγχωρίων χριστιανών καί άλλα αξιό¬ 

πιστα πρόσωπα, τών ειδότων τήν τοϋ μονυδριον τοΰτου έκ βάθρο)ν ΰπ’ 

(ίύτοϋ γενομένην άνέγερσιν. Τοΰτου χάριν τήν αΐτησιν αΰτοϋ ώς εύλογον 
οΰσαν εΰμενώς άποδεξάμενοι, έγνωμεν σταυροπηγιακή άξίφ τιμήσαι το 30 

ιερόν τοΰτο μονυδριον, κατά τά άπερ κέκτηται ανέκαθεν προνόμια ό 
καθ’ ημάς άγιυάτατος οικουμενικός θρόνος. Καί δή γράφοντες άποφαινό- 

|ΐεθα συνοδικώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτων άρχιερέων καί ΰπερτίμων 
τών έν άγιφ πνεΰματι αγαπητών ήμών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα 
τό διαληφθέν ιερόν μονυδριον, το τιμώμενον επ’ δνόματι τοΰ αγίου έν- 35 

δόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί κείμενον έν τή νήσφ Πριγκίπφ μετά 
τής πλησίον αΰτοϋ εκκλησίας τής ΰπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, 

κτημάτων τε καί πραγμάτων καί αφιερωμάτων αΰτοϋ, κινητών τε καί 
άκινήτων, τών τε ήδη δντων καί τών είσέπειτα προσκτηθησομένων, 

ΰπάρχη καί λέγηται καί παρά πάντων γινώσκηται Πατριαρχικόν, Σταυ- 40 
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ροπηγιακόν, ελεύθερον, άδούλωτον, άσύδοτον καί άκαταπάτητον, μήδενί 
αλλφ υποκείμενον είμή τφ καθ' ημάς άγιωτάτω πατριαρχικό) καί οίκου- 

μενικφ θρόνφ, ύπ' αυτού μόνου δεσποζόμενον, κρινόμενόν τε καί άνα- 

κρινόμενον ούτε μή οφεΐλον παρέχειν τινί πολύ η ολίγον, είμή μόνον προς 
5 την καθ' ημάς τοΰ Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν άνά τριακόσια τριάκον¬ 

τα άσπρα τον χρόνον, μνημονευόμενου έν αύτφ άεννάως τοΰ κανονικού 
Πατριαρχικού ονόματος έν πάσαις ταίς ίεραΐς τελεταΐς καί άκολουθίαις 
<ύς νενόμισται, ωσαύτως δέ καί 6 ρηθείς μοναχός κτίτωρ τοΰ αΰτοΰ μονυ- 

δρίου καί συν «ύτφ όπόσοι άν ό>σι, διάγωσιν ανενόχλητοι εν άσυδο- 

ΙΟσία, φροντίζοντες τής συστάσειος καί βελτιώσεως τοΰ ρηθέντος μονυ- 

δρίου καί εν εύταξίφ καί κοσμιότητι πολιτευόμενοι. 'Ός δ’ άν καί όποιος 
των απάντων τολμήση ποτέ διασεΐσαι τά έν τφ παρόντι συνοδικώς άπο·- 

φανθέντα περί τής σταυροπηγιακής αξίας τοΰ ρηθέντος μονυδρίου καί 
άν στρέψη ταΰτα καί δλως μετακινήσαι επί τό χείρον βλάβην τε προξε- 

15νήσαιήν τινά οΰν τφ μονυδρίφ τούτω, ο τοιοΰτος οποίας άν εί'η τάξεως 
καί καταστάσεως, άφωρισμένος εΐη παρά τής όμοουσίου καί αδιαιρέτου 
μακαρίας Τριάδος τοΰ ενός τή φύσει μόνου Θεού καί κατηραμένος καί 
ασυγχώρητος και μετά θάνατον άλυτος καί πάσαις ταις πατριαρχικαΐς 
καί συνοδικαΐς άραΐς υπεύθυνος καί ένοχος τω πυρί τής γεέννης. 

20 "Οθεν εις ένδειξιν καί ασφάλειαν έγένετο καί τό παρόν Πατριαρχι¬ 

κόν καί Συνοδικόν ημών έν μεμβράναις γράμμα καταστρωθέν καί έν τφδε 
τφ Τερφ Κώδικι τής τοΰ Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, καί έδόθη τφ ρη- 

θέντι νέα) ίερφ μονυδρίφ τοΰ αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. 

Έν έτει ,αψζ'. κατά μήνα Ιούλιον. 

25 Ίνδικτιώνος Ηλ 

Σεραφείμ έλεφ Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεο)ς, Νέας 
Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης. 

Φ ο Ήρακλείας Γεράσιμος φ ο Νίκαιας Τεροόνυμος φ ό Δέρκων Σα¬ 

μουήλ φ 6 ΙΙροΰσης Μελέτιος φ ό Σερρών Ίωαννίκιος φ ό Νέων 11α- 

30 τρων Καλλίνικος φ ό Δρυστρας Βαρθολομαίος φό Σοφίας Ιερεμίας 
φ ό Βάρνης Καλλίνικος 

φ ό Άδριανουπόλειος Διονύσιος 
φ ό Μεσημβρίας "Άνθιμος 
φ ό Φερσάλων Δωρόθεος 

Έκ τοΰ σιγιλλίου τούτου μανθάνομεν : α'.) δτι ή μονή έκτίσθη υπό 
τίνος μοναχού Ήσαΐου τφ 1751-2 είς μίαν τοποθεσίαν τήν οποίαν οι 
κάτοικοι έκ παραδόσεως ώνόμαζον άγιον Γεώργιον Κουδουνάν, βλ) ότι δ 
ρηθείς Ήσαΐας έκτισε είς διάστημα οκτώ περίπου ετών τον ναόν τοΰ 
αγίου Γεωργίου, τό παρεκκλησίου τοόν Βλαχερνών καί τά πέριξ κελλία καί 

Ή εν τή νήσω Πρι-γκίπω ιερά μονή άγ. Γεωργίου Κουδουνά. 

γφ δτι πρώτος ηγούμενος τής μονής έγένετο 6 μοναχός Ήσαΐας, δστις έπι- 

θυμών όπως τό μονόδριον τούτο διατελή ανεπηρέαστου, έζήτησεν τήν κα- 

τάταξιν αυτού μεταξύ των Σταυροπηγιακών μονών τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, δπερ καί έγένετο κατά μήνα Ιούλιον τοΰ 1760. 

Κατά τό διάστημα δμως αυτό τής άνοικοδομήσεως τής έν λόγφ μο¬ 

νής ό μοναχός Ήσαΐας, αφού έδαπάνησεν δλην αυτού τήν περιουσίαν, 

μναγκάσθη νά δανεισθή εν αρκετά σεβαστόν, διά τήν εποχήν έκείνην, 

ποσόν, μέρος τοΰ οποίου έπλήρο)σε μέν αυτός, έμεινε δέ χρέος έκ 3.500 

γροσίιυν αδυνατών νά άποπληριυση ό ίδιος τό ποσόν τούτο καί μή δυνά- 

μενος νά έξεύρη άλλοθεν χρήματα προς απαλλαγήν τοΰ έν λόγω χρέους, 

προσέδραμε καί πάλιν κατά Όκτώβριον τοΰ ίδιου έτους πρός τήν Μεγά¬ 

λην τοΰ Χριστού Εκκλησίαν καί έδεήθη θερμώς, δπως τύχη καί δευτέρας 
χάριτος, ώστε ή ΰπ' αυτού μέ τόσους κόπους καί δαπάνας άνεγερθεΐσα 
μονή, ϊνα μή καταπέση καί άφανισθή, προσηλωθή καί άφιερωθή τή έν 
τφ άγιωνύμω δρει ευρισκόμενη ιερά βασιλική καί σταυροπηγιακή μονή 
τής Λαύρας. 

Τής αίτήσεώς του ταύτης εύλογου φανείσης καί κατόπιν συναινέ- 
& 

σεως καί τών Λαυριωτών πατέρων, δπως άναλάβουν τήν διακυβέρνησήν 
τής μονής ταύτης, έγένετο ή ρηθεΐσα έ'νο^σις, έκδοθέντος πρός τούτο 
καί πατριαρχικού σιγιλλιοόδους γράμματος, τό όποιον έχει ως εξής '. 1 

φ Σεραφείμ έλέφ Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης. 

Ίσον άπαράλλακτον τοΰ κατά τήν νήσον Πρίγκιπον έν τή επαρχία 
Χαλκηδόνος γεγονότος μονυδρίου τοΰ αγίου Γεωργίου τοΰ Κουδουνάτου 
προεκδοθέντος σιγιλλιώδους γράμματος, ειτα δέ τή ίερφ βασιλική Λαύρα 5 

δοθέντος καί μετόχιον εκείνης γεγονότος 

"Οσα ποτέ κατά καιρούς όσίως καί καλώς έναρςάμενα καί τήν προ)- 

την αυτών ύπόστασιν καί είς τό είναι πάροδον ευτυχώς είς έκβασιν αγα¬ 

θήν έσχηκότα ώς επί κρηπΐδος καί βάσεως ασφαλούς ερηρεισμένα, έπαι- 

άγαθήν προαίρεσιν τών προκαταρξαμένων, καί είς τό είναι προαγαγόν- 

των αυτά οσίων καί ενάρετων άνδρών, οιτι νες τόγε είς αυτούς ήκον τον 
πρός τά θεία ζήλον αυτών έφ’ δσον αύτοΐς ήν δυνατόν ίκανώς καί ανελ¬ 

λιπώς άνεδέξαντο, έν ούδενί ύστερήσαντες τών καθηκόντων, αλλά πάσαν 
αυτών τήν δύναμιν καί διά τήν πρός Θεόν αγάπην προθύμως κατα- 15 

ναλώσαντες, καί τον μισθόν αυτών επάξιον τής θεοσεβείας άντιλαβόν- 

1 Κώδικες Πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου, τόμος Ε'. σελ. 170. 
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τες έπεί τοιγε καί Θεφ φίλον φασί τό κατά δύναμιν, άλλ’ επειδή τή 

προκατάοξει των καλώς συντελεσθέντων έπιζητούντας αναγκαίους καί 
ή διαμονή καί παράτασις των αυτών καί τούτο έστί τό μάλιστα σπου- 

δαζόμενον τοϊς φρονήσει καί συνέσει κεκοσμημένοις εν τοις πολιτικοϊς 
δ καί έκκλησιαστικοΐς πράγμασιν, ου μόνον ή των αγαθών εις μέσον προ- 

αγωγή, άλλα καί ή τούτων εις τό εξής διαμονή καί συντήρησις κατά τό 
σοφόν λόγιον, ου τό κτήσαι μόνον αγαθόν άποφαινόμενον άλλα καί τό 
φυλάξαι, συνέστησε διά την φυλακήν ταυτην ή των πολλών συνδρομή 
διά τίνος επικρατεστέρας καί ίσχυροτέρας δυνάμεως, αγαθοί γάρ φησίν 

10 οί δύο υπέρ τον ένα, καί τούτο διά την άνθρωπίνην ασθένειαν, ούτω τού 
Θεού εύδοκοΰντος, όπως έπιδεεϊς ώμεν άλλήλων καί άντιλαμβανώμεθα 
άλλήλων έν <παντί;> κατά τον μακάριον Παύλον, οί δυνατοί γάρ φησί 
βαστάζετε τά βάρη των αδυνάτων. Ταύτά τοι . . . ούτωσί φρονή- 

σεο)ς . . . τούς αγαθού τίνος έργου καί πράγματος έναρξαμένους ειτα 
15 διά τάς ένούσας δυσχερείας καί περιστάσεις, όποΐαι πολλαί περικυκλούσι 

τά ανθρώπινα (δυσχερή γάρ πάντων καί επίπονα τά καλά καί τής παρ’ 

ετέρων επικουρίας καί άντιλήψεως δεόμενα) άπαγορεύσαντες έν τφ μέσω 
επί τή φυλακή τού ίδιου πονήματος, καί προς την διαμονήν αυτών χαλε- 

πώς καί άδυνάτως έχοντες μή καταπροδούναι τά καλώς εργασμένα ώς 
20 λ ιμένι συστατικών, άλλ’έτέρα ύπαρχούση δυνάμει προσδραμειν έπιτρέψαι 

καί έγχειρίσαι αυτό άντιλαβέσθαι δυναμένη καί διασώσαι καί τού ΰφο- 

ρωμένου έξαρπάσαι ναυαγίου τε καί κινδύνου καί τφ τρόπφ τούτφ δια- 

σώσασθαι τό καλώς έξ αρχής ένηργμένον. 

Επειδή τοιγαρούν καί τό νύν προ χρόνων ήδη τινών έφθασεν έκ βά- 

25θρων καί θεμελίων άνεγερθήναι ιερόν καί σεβάσμιον μονύδριον έν τή 
νήσφ νήσω Πριγκίπφ τής επαρχίας Χαλκηδόνος, έχον ένδον μέν εκκλη¬ 

σίαν τιμωμένην επ’ όνόματι τού αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωρ¬ 

γίου τού τροπαιοφόρου καί επονομαζόμενου τού Κουδουνά, καί έξωθεν 
δέ πλησίον έτέραν εκκλησίαν τιμωμένην επ’ όνόματι τής ύπεραγίας ημών 

30 Θεοτόκου, δπιυς άνήγειρεν καί ανοικοδόμησεν ίδίοις πόνοις καί δαπανή- 

μασι θεοφιλής τις καί ευλαβής μοναχός Ήσαΐας τ’ ούνομα, ζήλφ θείφ 
κεκινημένος εις δόξαν Θεού καί μνημόσυνον των ευσεβών Χριστιανών, 

δειμάμενος έν αύτφ καί κελλία προς ένοίκισιν των έκεΐσε μοναχών, άνα- 

θήμασί τε καί άφιερώμασι κατακοσμήσας αυτό*κάντεΰθεν μετά την συμ- 

Βδπλήρωσιν καί τον άπαρτισμόν τού θεοφιλούς τούτου έργου, πρόνοιαν ποι- 

ησάμενος καί τής εις τό έξης αυτού ελευθερίας, ασυδοσίας τε καί άνενο- 

χλήσεως, προσέφερεν αυτό καί προσέθετο τή πατριαρχική περιο>πή καί 

μεγαλειότητι τού καθ’ ημάς οικουμενικού θρόνου επί τφ συγκαταλεγή- 

ναι τοϊς λοιποίς Σταυροπήγιακοις μοναστηρίοις, ού την προσαγεογήν ως 
40 κτίτορος γνησίου άποδεξάμενοι ημείς τε καί ή καθ’ ημάς τού Χριστού 

Ή γυ τί| νήη<ρ Πριγκίπφ ιερά ιιονή άγ. Γεωργίου Κουδουνά. 28$ 

Μεγάλη Εκκλησία, άπεφηνάμεθα αυτό καί κατεστήσαμεν συνοδική δια- 

γνωσει, πατριαρχικόν, σταυροπηγιακόν, ελεύθερον καί αδούλωτου καί 
παντι ασυδοτον εις αιώνα τον άπαντα κατά την τάξιν καί τούς όρους 
τής σταυροπηγιακής αξίας τε καί φιλοτιμίας κατά την περίληψη- τού πρό 

τίνος έκδοθέντος παρ’ ημών πατριαρχικού συνοδικού σιγιλλιώδους γράμ- ό 
ματος, περιέχοντος καί δεικνύοντος τόν τε ρηθέντα κτίτορα Ήσαΐαν καί 
τον εν θεόν ζήλον καί φιλοπονίαν «υιού, καί του τρόπον τής οικοδομής, 

ετι^δε καί τήν προσήλωση- τού αυτού μονυδρίου εις τόν οικουμενικόν 
. ημών θρόνον. 

Και ταΰτα μέν θείφ έλέει έπεραιώθησαν καλώς. Άλλ’επειδή ό ρη- ](ΐ 
Οεις κτίτιορ έν τή οικοδομή καί άνεγέρσει ταύτη πολλών δυσχερείων πει- 

ραθείς, δαπανημασί τε καί ζημίαις ύπερμέτροις περιπεσών, μ ετά τό κατα- 

ναλώσαι πάντα όσα έκέκτητο, ήναγκάσθη προσέτι καί χρέοις περιπεσεΐν 
εκ δανείων εις άπαρτισμόν τού θεοφιλούς αυτού έργου, έξ ών .χρεών 

επλήρωσεν μέν αυτός ικανήν ποσότητα άσπρων όσα δεδύνηται, κατανα-15 

λιυσας πάντα τά παρ' εαυτού, έμειναν δέ τά λοιπά χρεωστούμενα, τρεις 
χιλιάδες καί πεντακόσια γρόσια, ών εις άποπλήρωσιν αυιΤος τε αδυνατών, 

ο>ς μηδέν έτι οΐκοθεν εχων καταβάλλειν, προκαταναλωθείσης πάσης τής 
ουσίας αυτού, άλλ' ουδέ ευρεΐν καί πορίσασθαι δυνάμενος, καί τού χρέους 
άπαλλαγήναι· ναι μήν καί τήν εις τό έξης διαγωγήν της συνασκήσεως 20 

των μελλόντων μονάσαι έν τφ μονυδρίφ τοΰτω και διάγειν εν αντφ κατά 
την ταςιν τού μοναδικού βίου έπιδεομένην καί άνδρών άξιων καί ίκα- 

ναιν καί κυβερνητών καί επιστατών αξιόλογων ύπερβαίνουσαν πάσαν τήν 
εαυτού δύναμη-, ναι μήν καί άπολογηθήναι καί τά ρηθέντα χρέη τής μο¬ 

νής καί άπαλλ'ϊξαι αυτήν τής ενοχής καί τού κινδύνου, προσέδραμε αύθις 25 

τη προνοία καί χάριτι τής καθ’ημάς τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, 

καί έδεηθη θερμώς δευτέρας άξιωθήναι καί τυχεΐν χάριτος, ώστε τήν 
παρ’ αυτού άνεγερθεϊσαν τοσοΰτοις πόνοις ίεράν μονήν ταυτην, εφ’ φ μή 

καταπεσεΐν καί άφανισθήναι τή στερήσει τού δυναμένου καί διασώσαι 
αυτήν, έχουσαν άναφαιρέτως τήν ήνπερ πεπλούτηκε σταυροπηγιακήν 50 

αξίαν τε καί φιλοτιμίαν συν πάσι τοϊς προνομίοις αυτής, προσηλωθήναι 

καί άφιερωθηναι τή έν τφ άγιαννύμψ ορει ευρισκόμενη, ιερά, βασιλική καί 
σταυροπηγιακή μονή της Λαύρας, καί τό δμοιον συνανακραθήναι τώ 
ομοίφ, τό έλλιπές τφ τελείω, τό αδύνατον τφ δυνατφ καί έπικρατεστέρο) 

μέρει καί γενέσθαι μετόχων τής ρηθείσης Λαύρας υποκείμενον καί συν-35 

ημμένον καί ηνωμενον αυτή καί ύπ’ αυτής προνοοΰμενον καί διακυβερ- 

νωμενον κατά τήν τάξιν τού μοναδικού βίου, ικανή γε έστιν ή σεβασμία 
μονή τής Λαύρας καί συνέχειν αυτό καί. μοναχοΐς άξίοις κατακοσμήσαι 
και τά χρέη άπολογηθήναι καί διασώζειν αυτήν εις αιώνα τόν άπαντα 
Θεού, συναιρομένου. Τής ούν δεήσεαις ταύτης τού ρηΟέντος κτίτορος μο~40 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝ Γ. ΣΠΟΥΔ. "Ετος ΪΣΤ' 19 
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ναχοΰ Ήσαΐου εύλογου άναφανείσης ώς την πρόνοιαν της σωτηρίας του 
μονυδρίου έμφρόνα>ς ποιούμενοι, συναινεσάντων επί τούτφ και των ιδίων 
λαυριωτών πατέρων άναδέξασθαι δηλονότι καί αναλαβειν τό ιερόν τούτο 
μονύδριον συνενώσαί τε καί συγκατατάξαι τοΐς λοιποΐς αυτών ^κτήμασί 

5 τε καί μετοχίοις καί άναθήμασιν, ήμετέρα πατριαρχική προτροπή καί ά¬ 

δεια δια την έν άμφοτέροις σταυροπηγιακήν αξίαν καί φιλοτιμίαν έγενε- 

το καί άπηρτίσθη ή ρηθεΐσα ενωσις προς αγαθόν καί συμφέρον δλων 

άφορώσα. 
Καί οί μέν λαυριώται πατέρες άνεδέξαντο καί έπλήρωσαν τά ρηθεν- 

10 τα χρέη κοΰ μονυδρίου τού Κουδουνά, συμποσούμενα εις τρεις χιλιάδας 
καί πεντακόσια γρόσια καί άπηλλαςαν της ένοχης εκείνης τον ρηθέντα 
κτίτορα, αυτός δέ ενεχείρισε καί έπέστρεψεν αύτοΐς όλα τά κτιτορικα αυ¬ 

τού δίκαια καί πάσαν την έν τφ ΰπ’ αυτού άνεγερθέντι μονυδρίφ εξου¬ 

σίαν καί διοίκησιν, τή ρηθείση σεβασμία μονή τής Λαύρας μηδέν άλλο 
15 όφείλων εχειν παρ’ αυτής εΐ μή μόνον τό διηνεκές αύτού μνημόσυνου, ώς 

κτίτορος, γενόμενος καί εις των λαυριωτών πατέρων καί αύτός^ ών καί 
γνωριζόμενος, καί τήν κυβέρνησιν καί συντροφιάν αυτού παρά τ% σεβά¬ 

σμιας ταύτης μονής εχειν έφ; ορού ζωής αύτού ανενόχλητος και ανεπη- 

ρεάστως. Τό δέ μονύδριον τούτο τού Κουδουνά τό έν τή νήσφ ΙΙριγκί- 

20 πφ) μετά των είρημένων δύο εκκλησιών καί κελλίων τε καί πάσης^ της 
περιοχής καί οικοδομής αύτού, κτήματά τε καί πράγματα καί αφιερώμα¬ 

τα αύτού, όσα τε ήδη έχει, καί όσα μετά ταϋτα προσκτήσηται, καθώς έν 
τφ προεκδοθέντι ήμετέρφ σιγιλλιώδει γράμματι τής φιλοτιμηθείσης αύτφ 
σταυροπηγιακής αξίας καί ελευθερίας προδιετυπώθη καί διώρισται (όπως 

25 καί αυτό ενεχειρίσθη παρά τού αύτού κτίτορος τοΐς αυτοΐς όσιωτάτοις 
λαυριώταις πατράσιν) ύπάρχη τού λοιπού ύπό τήν κτήσιν καί χρήσιν καί 
δεσποτείαν προστασίαν τε καί διαγωγήν καί κυβέρνησιν τής σεβάσμιας 
μονής τών όσκυτάτων λαυριωτών πατέρων μετόχιον καί κτήμα ίδιάζον 
αύτών καί γνωριζόμενον καί ύπό τήν εξουσίαν αυτών κείμενον αναφαι- 

30ρέτως καί άμετακινήτως εις αιώνα τον άπαντα ώς καί ίδίοις αύτών χρή- 

μασιν έξηγορασμένον καί τή τού κτίτορος αύθαιρέτφ βουλή καί εκουσιρ. 

γνώμη καί θερμαΐς αύτού δεήσεσιν άφιερωμένον καί ύφ’ ημών εκκλησι- 

αστικώς καί συνοδικώς μετόχιον αύτών.καί ύπ’ αυτών 
δυνάμενον διασώζεσθαι καί καταρτίζεσθαι καί συνέχεσθαι καί συντη- 

35ρεΐσθαι Θεού συναιρομένου εις αιώνα τον άπαντα. Ος δ άν τις καί 
όποιος τολμήσει κατά τινα καιρόν διασεΐσαι καί ανατρέψαι την γενομε- 

νην ταύτην ενοοσιν καί προσήλωσιν τού ιερού μονυδρίου τούτου μετά τής 
σεβάσμιας μονής τής Λαύρας, καί τό είναι μετόχιον αυτής, καί θέληση 
οΐφδήποτε τρόπο) καί προφάσει ένόχλησίν τινα καί ζημίαν προξενήσαι 

40 τοΐς όσιωτάτοις λαυριώταις πατράσι περί τού άφιερωθέντος αότοΐς με- 

291 Η έ·>' τη τήσφ Πριγκι'πω ιερά μονή άγ. Γεωργίου Κουδουνά. 

τοχίου καί μονυδρίου τούτου τού Κουδουνά απεναντίας φερόμενος τή εκ¬ 

κλησιαστική καί συνοδική ημών άποφάσει ταύτη, ό τοιοΰτος όποιος πότ’ 

άν ή, είτε τού ιερατικού καί εκκλησιαστικού καταλόγου είτε καί τών 
λαϊκών τάξεων, άφωρισμένος εΐη παρά τής αγίας, όμοουσίου, ζωοποιού 
καί αδιαιρέτου Τριάδας, τοΰ ενός τή φύσει μόνου Θεού καί κατηραμένος 5 

καί ασυγχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος καί πάσαις ταΐς πατριαρχι- 

καΐς άραΐς υπόδικος καί ένοχος τού πυρός τής γεέννης. "Οθεν εις τήν 
περί τούτου ένδειξιν καί διηνεκή τήν ασφάλειαν περί τής γενομένης ένώ- 

σεο3ς τού ρηθέντος μονυδρίου τοΰ Κουδουνά μετά τών λαυριωτών έγέ- 

νετο τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες έν μεμ- ]() 

βράναις γράμμα καταστρωθέν έν τφ ίερφ τούτφ κώδικι τής τοΰ Χριστού 
Μεγάλης εκκλησίας καί δοθέν τφ ίερφ μοναστηρίφ τής Λαύρας. 

Έν ετει αψζ'. κατά μήνα Όκτώβριον 

Έπινεμήσεοος Θ'. 

ί ό Καισαρείας ΓΙαίσιος β* ό Ήρακλείας Γεράσιμος β* ό Νίκαιας Τε- )5 

ρεμίας | ό Δέρκων Σαμουήλ β* 6 Προύσης Μελέτιος β* ό Σερρών Τω- 

αννίκιος Ί* ο Μιτυλίνης ’ Ανθιμος β" δ Μεσημβρίας Ανθιμος β" ό Δρύ- 

στρας Βαρθολομαίος β* ό Σοφίας Τερεμίαςβ· ο Βάρνης Καλλίνικος β~ ό 
Φερσάλων Δωρόθεος 

Φαίνεται όμως ότι οί Λαυριώται πατέρες πολύ ολίγον έμερίμνησαν 
περί τοΰ μετοχιού των τούτου, διότι ή μονή καί πάλιν περιήλθεν εις έν¬ 

δειαν, ό δε ηγούμενος αυτής ΤΤσαιας ήναγκάσθη νά τήν παραχώρηση εις 

τό ρουφέτιον τών μπακάληδων τής πόλεως ώς διαλαμβάνει μικρά τις ση- 

μείωσις, τήν όποιαν εύρον εις τά ελάχιστα άλλωστε έγγραφα τής μονής 
καί ήτις έχει ώς εξής : 

αψογ', ίαν" έξει 
του άγιου ενδόξου μεγαλομάρτυρος γεώργιου 
του κουδουνά χοτζέτι τον μαστόρον μπακάλιδον 

έτος ΙΙΛν ρεληλεβελην </ (ήτοι 1187 ρεμπή-ούλ-έβέλ. 2!) 

διαλαμβάνη ότη έπούλησε δ ισαίας το μοναστίριυν 
άγιον γεόργιοε κοδονά ης τους μπακάληδες της πόλεος : 

όι οπίοι μπακάληδες το έπολήσαν της λαύρας πελοπονήσου 

Η συντεχνία αύτη τών παντοπωλών όντως έπεμελήθη τών τής μο- 

νης μέχρι τού 1781. ΈπΙ τής πατριαρχείας όμως Γαβριήλ τού Δ'μή δυ- 

νάμενοι ούτοι νά συνεχίσωσι τά τής διαχειρίσεως καί έπιμελείας αυτής, 

εζήτησαν τήν άνάθεσιν καί προσήλωσιν της εις τήν έν Πελοποννήσω μο- 
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νήγ τής Λαύρας. Τή συναινέσει λοιπόν τον τε αγίου Χαλκηδόνος καί τον 
ηγουμένου τής έν λόγω μονής έγένετο τό σχετικόν έγγραφον τής προσ- 

ηλοόσεως, όπερ έχει ως έξης : 

Ί* ό Χαλκηδόνος Παρθένιο; έπιβεβαιοί 

Διά του παρόντος ημών γράμματος γίνεται δήλον, οτι ήμεΐς οί μαγί- 

στορες τοϋ ρουφετίου των μπακάληδων καί επίτροποι του ιερού μονα¬ 

στηριού τού μεγαλομάρτυρος γεωργίου τού Κωδωνά τοϋ κειμένου κατα 
5 την νήσον Πρίγκιπον, μέ γράμμα εκκλησιαστικόν καί χοτςετι τής βασιλικής 

κρίσεως, ήδη συνελθόντες οικεία βουλή καί αυθαιρετώ γνώμη, παραιτού¬ 

μεθα την επιτροπικήν τοϋ ρηθέντος ίεροΰ μοναστηριού τφ πανοσιωτά- 

τω άγίφ Καθηγούμενη) τής κατά τον μωρέαν Λαύρας παπά κυρ Ανθι¬ 

μο.), επί τό είναι μετόχιον αναφαίρετον τοϋ ρηθέντος μοναστηριού της 
10 Λαύρας, ωσάν οπού έμεινε παντελώς άπροστάτευτον καί απειλεί καί 

πτώσιν καί εφεξής παντελή έρήμωσιν καί μέ τό νά μην έςαρκοϋμεν καί 

ημείς νά τό έπιστατοϋμεν καθό>ς πρέπει μέ κοινήν ημών γνώμην καί μέ 
την γνώμην τοϋ κυριάρχου τής επαρχίας πανιερωτάτου μητροπολίτου 
Χαλκηδόνος κυρίου Παρθενίου, τό ρηθέν μοναστηριού τοϋ Κουδουνα 

Ιοέπροσηλώσαμεν εις τό τής Λαύρας μοναστήριον επί τφ είναι καί λέγηται 

από τοϋδε καί εις τό εξής μετόχιον της Λαύρας καί δΐ), 
«ον, αφού παραδώσαμεν κατά τό χοτζέτι τής κρίσεως όλα τα εις χει- 

ράς μας σενέτια καί γράμματα τοϋ ρηθέντος μοναστηριού τοϋ Κουδουνα 
τω ρηθέντι ήγουμένο; παπά κυρ Άνθίμφ ομοίως καί τά κινητά καί άκί- 

20 νητα πράγματα διά προστασίας τοϋ πανιερωτάτου μητροπολίτου αγίου 
Χαλκηδόνος κυρίου Παρθενίου καί εγχωρίων τής πριγκίπου, βεβαιοϋμεν 
υμχ διά τοϋ παρόντος ημών ενυπόγραφου καί έμμαρτύρου γράμματος οτι 
κοντά όποΰ δεν εχομεν μήτε οβολόν νά λαμβάνωμεν από τό μοναστήριον 
τοϋ αγίου μεγαλομάρτυρος γεωργίου του Κουδουνα, γενόμενον με τελει- 

25 ότητα ίπρά βε ίσρα άμμέϊ δαβαδάν, βε κΐαφεϊ μουταλετεπέν, είτε από 
άλλον < όποιονούν > μηδέν, ύποσχόμεθα καί ό>ς Χριστιανοί νά συνβοη- 

θοΰμεν τό ρηθέν ιερόν μοναστήριον, ελπίζοντες ήδη νά ϊδοϋμ.εν την καλήν 
του κατάστασιν. 'Όθεν ύπογράψαντες τό παρόν γράμμα μέ τάς ιδιοχεί¬ 

ρους ύπογραφάς μας καί μέ την επιβεβαίωσιν τοϋ πανιερωτάτου καί θεο- 

30 προβλήτου μητροπολίτου άγιου Χαλκηδόνος κυρίου Παρθενίου, δίδομεν 
εις χείρας τοϋ ρηθέντος καθηγουμένου κυρ Ανθίμου επί τό εχειν τό κύ¬ 

ρος καί την ασφάλειαν εις τό διενεκές 

αψπα' μα'ίου η'· 

X" θεοδορής μπαχτζέ καπιλής ύπόσχομεν τά ανωθι 

(έπονται άλλαι 47 ύπογραφαί τελείως δυσανάγνωστοι.) 
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Η πράςίς αϋτη της προσηλωσείος τής μονής τοϋ αγίου Γεωργίου εί; 

την εν Πελοπόννησο; μονήν τής Λαύρας ένεκρίθη συνοδικούς καί έπεκυ- 

ρώθη διά σιγιλλκόδους γράμματος Γαβριήλ τοϋ Δ', όπερ έχει ως έξης :1 

η* Γαβριήλ έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ροόμης καί 
Ο ί κο υμ ε ν ικός Π α τρ ιάρ χη ς. 

Τ των θείων καί ιερών μέμηλε σκηνωμάτων καί ή τούτων έπι- 

τέτραπται φροντίς τούτοις προσήκει έναμβρύνεσθαι καί φιλοτιμεΐσθαι 
μη έφ οίς ό πόρος διαρκώς καί βεβαίως τά προς διαμονήν έχει αλλά μά- ο 
λίστα πολλήν την επιμέλειαν καταβλητέαν περί εκείνα, όσαπερ αν άπο¬ 

ρο); έ'χοντα εν κινδύνφ καταστή απώλειας καί μή μόνον αυτούς τούς ποι- 

ουντας αλλά καί εί' τινες άλλοι τοιαύτης έπιμελείας ύπομνήσθαι; άποδέ- 

χεσθαί τε καί εις δύναμιν έπικυροϋν. ’Ήν γε νυν μεν τούτο νυν δ’εκεί¬ 

νο έν δυστυχία άνεπιμέλητον παροραθή ώστε σύμπαντα ερείπια καταβε- 10 

βλημένα φανησεται τά πάλαι ποτέ χρόνο; τε μακρω καί πόνφ πολλφ από 
δαπάνης ουκ ευαρίθμου ανεγερθέντα ιερά καί σεβάσμια σκηνώματα. Λύ¬ 

τη οϋν η επιμέλεια γεγένηται ήδη καί περί τό εν τή νήσο; Πριγκίπω ιε¬ 

ρόν καί σεβάσμιον μοναστήριον τοϋ αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 
έπιλεγόμενον τοϋ Κο>δθ)νά. 15 

Οιγε εκ τοϋ ρουφετίου των μπ«καλιδο)ν επίτροποι τοϋ μοναστη¬ 

ριού τούτου καί άλλοι ικανοί εγχώριοι παραστάντες ένοίιπιον τής ημών 
μετριότητας συνοδικώς προκαθήμενης συμπαρόντος καί τοϋ ίερωτάτου 
μητροπολίτου Χαλκηδόνος, υπερτίμου καί έξάρχου πάσης Βιθυνίας, έν 
άγιο; πνευματι αγαπητού σ.δελφοϋ καί συλλειτουργού κυρ Παρθενίου 20 

ομοϋ μετά τής αυτού ιερότητος ελεεινολογούμενοι έξετραγώδησαν τα 
κατα το μοναστήριον τοΰτο δυστυχήματα. ΙΓρο χρόνων γάρ τινων, έλεγον, 

Ησαιας τις των μοναχών περιποιησάμενος έφαίνετο χρόνους ικανού; 

άγωνιζόμενος, καί προθυμούμενος εις άνάκτησιν τούτου, μή κατορ- 

θουμένου δέ αύτοϋ τοϋ σκοπού αλλά καί μάλλον έρημώσεως έπαπειλου- 26 

μένης τελευταΐον τή γνώμη καί συναινέσει τοϋ τότε άρχιερεύοντος μακα¬ 

ρίτου κυρ Παρθενίου αξιώσει τε καί θερμαίς δεήσεσι τοϋ ρηθέντος Ή- 

σαίου διά γράμματος εκκλησιαστικού καί διά χοτζετίου τής βασιλικής κρί¬ 

σεως παρεδόθη τό μοναστήριον τοΰτο εις τό ρουφέτιον των μπακάλιδων 

1 ΊΛ σιγίλλιον τοΰτο, καθώς και. το ώς άνω έγγραφον της ποοσηλάισεως τής 

μονής ταύτης, εύρίσκονται εις τό «ρχειοφυλάκιον τής μονής τής Λαύρας, έτέθη- 

ααν δέ εις την διάθεσή· μου προθύμως υπό τοϋ ΙΤανοσ, Καθηγουμένου αυτής Άρχ. 

κ. Πολυκάρπου Πάϊκου. 
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αυτών και ούτως υπό έπιτρόποις εκ τοϋ ρουφετίου τούτου καί υπό ηγού¬ 

μενη τφ «ύτω Ήσα'ί'α διχοκειτο μέχρι τούδε χρόνους ικανούς. Άλλα καί 
αΰθις δυστυχές καί άθλιον αύθις έν κινδύνφ έρημώσεως διά τό μή δυνα- 

σθαι τούς περί τούτο πόνους καί αναγκαίας φροντίδας καταβαλεΐν, μη- 

5 τε τον είρημένον Ήσαίαν, κεκμηκότα ηδη καί τη ηλικία προβεβηκότα, 

μήτε τούς Χριστιανούς τού ρουφετίου τούτου περί ταΐς εαυτών χρείαις 
καί τυρβεις όσημέραι απασχολούμενους, ώστε κινδυνεύειν παροραθέν άρ¬ 

δην άφανισθήναι τό ιερόν τούτο μοναστήριον, διό καί συσκεψάμενοι περί 
αυτού καί χρόνον ικανόν ήδη διερευνώμενοι τον τούτο άνασώσοντα, μό 

ΙΟλις εύρον τον όσιώτατον καθηγούμενον τού έν τή Πελοποννήσορ κατά την 
επαρχίαν Κερνίτσης ιερού καί σεβασμίου μοναστηριού τής Κοιμησειο, της 
υπεραγίας ημών Θεοτόκου επιλεγόμενου τής Λαύρας κυρ Ανθιμον, άν- 

δρα τίμιον, σεμνοπρεπή τε καί κύσμιον παρά πολλοϊς μαρτυρούμενον 
οστις διά παρακινήσεων καί προτροπών πολλών κατεπείσθη μεν επανα 

15 δέξασθαι τήν περί τού μοναστηριού τούτου φροντίδα καί όση δυνάμει 
έπιμεληθήναι τής αύξήσεως καί βελτιώσειυς αυτού, εί μεν τοι προσηλο)- 

θή εις τό ρηθέν μοναστήριον τής Λαύρας εν Πελοπόννησου καί μετόχιον 
εκείνου άποδειχθή, αλλά καί τούτο επί συμφωνίαις καί υποσχεσεσι τού 
αυτού ηγουμένου τοιαύταις, όπως πρώτον μέν εν τφ μοναστηριού τούτου 

20 καί μετά τό προσηλωθήναι εις τό μοναστήριον τής Λαύρας, πάλιν μνη¬ 

μονεύεται τό κανονικόν όΛομα τού κατα τόπον άρχιερεως τής αγιωτ ίτη, 

μητροπόλεους Χαλκηδόνος έν πάσαις ταΐς ιεραΐς τελεταΐς και ακολουθίαις, 
δεύτερον δέ ό κατά καιρούς ηγούμενος τού μοναστηριού τούτου οφείλει 
άποδιδόναι προς τον κατά καιρούς αρχιερέα Χαλκηδόνος ετήσιον ανά 

25 δέκα φλουριά ζέρια,ίνα μηδέ ή μητρόπολις αΰτη άδικήται. Τρίτον έν καιρφ 
λογαριασμού κατ’ έτος τής χρείας καλούσης έχει προσκαλεΐσθαι ο κατά 
καιρούς άρχιερεύς Χαλκηδόνος έπί τοίς συνήθεσι μοναστηριακούς έξόδοις. 
Ταύτα μέν ούν όμοφούνως έφησαν συμφουνήσαι καί ύποσχέσθαι προς άλ- 

λήλους καί παραδούναι τό μοναστήριον τούτο τφ είρημένου ηγουμένου κύρ 
30 Ανθίμου άναθήναί τε καί άφιερώσαι αυτό ώς μετόχιον εις τό ρηθέν έν 
Πελοπόννησο; μοναστήριον τής Λαύρας, θερμούς δέ έδεήθησαν επικυροτ 
θήναι τήν άοριέρωσιν καί τάς συμφουνίας αυτών ταύτας καί διά τού πα¬ 

ρόντος ήμετέρου πατριαρχικού συνοδικού σιγιλλιώδους γράμματος. 

Λιό καί τήν αίτησιν αυτών ώς προς αύςησιν καί βελτίωσιν τού ειρη- 

35 μενού μοναστηριού αφορούσαν άποδεξάμενοι κοινή καί συνοδική διαγνιυ- 

σει εγνωμεν έπικυρώσαι. Καί δή γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς 
μετά τών περί ημάς ΐερωτάτων αρχιερέων καί υπερτιμών τών έν άγίφ 
πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐν« τό ρηθέν 
κατά τήν νήσον ΙΤρίγκιπον ιερόν καί σεβάσμιον μοναστήριον τού αγίου 

40 μεγαλομάρτυρος Γεωργίου έπιλεγόμενον τού Κωδωνά από τού νύν καί 

ΤΙ έν τή νήσφ Πριγκίπω ιερό, μονή άγ. Γεωργίου Κουδουνα. 29δ 

εις τό εξής καί εις αιώνα τον άπαντα ύπάρχη καί λέγηται μετά πάντων 
τών κτημάτων καί αφιερωμάτων αυτού καί παρά πάντων γνωρίζηται 
προσηλοηιένον ους μετόχιον τού είρημένου έν Πελοποννήσω κατά τήν 
επαρχίαν Κερνίτσης ιερού καί σεβασμίου σταυροπηγιακού μοναστηριού 
τής Κοιμήσεως τής υπεραγίας ήμών Θεοτόκου επιλεγόμενου τής Λαύρας 5 

καί αί άνιοτέρω άπηριθμημέναι συμφωνίαι αυτών, έχουσι τό κύρος ές 
αεί άπαράτρεπτον καί άπαραχοόρητον, καί πρώτον μέν έν τφ μοναστήρια; 

τούτφ τού έπιλεγομένου τού Κωδωνά μνημονεύηται πάλιν τό κανονικόν 
ονομα του κατά τόπον άρχιερεως τής άγιωτάτης μητροπόλεως Χαλκηδόνος 

έν πάσαις ταΐς ιεραΐς τελεταΐς καί ακολουθίαις δεύτερον δέ ό κατά και- 10 

ρούς ηγούμενος τού μοναστηριού τούτου οφείλει άποδιδόναι εύπειθώς 
καί εύγνωμόνως προς τον κατά καιρούς αρχιερέα Χαλκηδόνος τό σύνη- 

θες ετήσιον άνά δέκα φλωρία ξέρια κατ’ έτος. Τρίτον έν καιρφ λογαρια¬ 

σμού κατ’ έτος τής χρείας καλούσης έχη προσκαλεΐν τον κατά καιρούς 
άρχιερέα Χαλκηδόνος καί έπί παρουσία τούτου θεωρεΐν τον λογαρια-15 

σμόν τών έσόδων καί έξόδων τού μοναστηριού τούτου καί τέταρτον έν 
καιρφ χειροτονίας έχη προσκαλεΐσθαι εις τό μοναστήριον τούτο ό κατά 
τόπον άρχιερεύς έπί τοΐς συνήθεσι μοναστηριακούς έξόδομς. Καί έπί πά- 

σιν οί έν αύτφ συνασκούμενοι όσιοδτατοι πατέρες διάγοντες εύτάκτως 
καί όσίως καί κατά τον τύπον τού μοναδικού αυτών έπαγγέλματος καί 20 

προς «ύ'ξησιν καί βελτίωσιν τού είρημένου μοναστηριού άφορώντες, έπει- 

5άν έν στερήσει ήγουμένου γένιονται, έχωσιν αίτεΐσθαι καί έκλέγειν έξ 
εαυτών καί άποκαθιστάν ηγούμενον κοινή γνώμη τον σεμνότερον καί 
άξκότερον άναφανέντα. 

'Όστις δ’ άν καί όποιος έπιχειρήση καί τολμήση μετακινήσαι πως 25 

καί άνατρέψαι τά έν τφ παρόντι συνοδικώς έπικυρο)θέντα περί τού είρη¬ 

μένου μοναστηριού, ό τοιοΰτος οποίας άν ή τάξεως καί βαθμού άφωρι- 

σμένος εΐη καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος 
καί τυμπανιαΐος καί πάσαις ταΐς πατριαρχικαΐς και συνοδικαΐς άραΐς 
υπεύθυνος καί υπόδικος. 30 

"Οθεν εις ένδειξιν έγίνετο καί τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν καί 
συνοδικόν έν μεμβράναις γράμμα καί καταστρωθέν καί έν τφ ίερφ κά)δι- 

κι τής καθ' ημάς τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, έδόθη τφ ρηθέν τι 
ήγουμένφ όσιωτάτφ κύρ Άνθίμω 

Έν έτει σ<ωτηρί(ι> αψπα κατά μήνα.1 35 

Έπινεμήσειυς. 

1 Ό μην καθώς καί ή ίνδικτιών ?υείπουν από τό σιγίλλιον. 
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Ί* Γαβριήλ έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ροό- 

μης και Οικουμενικός Πατριάρχης 

Ί* ο Ήρακλείας Μεθόδιος Ί* ό Κυζίκου Αγάπιος τ ό Χαλκηδόνος ΙΙαρ- 

θενιος γ ό Δέρκων Άνανίας ή ό Τορνόβου Καλλίνικος Ί” ό Δράμας 
5 Γρηγόριος Ί" ό Βιζύης Γεράσιμος Ί* ό Άγχιάλου Ιωακείμ. 

Κατόπιν τής έπικυρώσεως καί υπό τού Πατριάρχου τής προσαρτή- 

σειος τής μονής ταυτης τού αγίου Γεώργιου τού Κιυδωνά εις την τής 
Λαύρας Πελοπόννησου, έγένετο έν τοΐς πατριαρχείοις καί ή σχετική πα- 

ράδοσις δλιον των χοτζετίιον καί σενετιών των κτημάτων, καθώς καί δλης 
τής περιουσίας, εις τον ηγούμενον κ. "Ανθιμον, συνετάχθη δέ καί έγγρα¬ 

φον έπικυρωθέν υπό τοϋ Πατριάρχου, τό οποίον έχει- ώς εξής ι. 

Ί* ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως επιβεβαιοΐ I 

Ί* Διά τού παρόντος ενυπόγραφου καί έμμαρτυρου γράμματος γίνε¬ 

ται δήλον, ιός ό όσκυτατος έν ίερομονάχοις κυρ "Ανθιμος, ηγούμενος τού 
έν τη επαρχία Κερνίκη; κειμένου ιερού μοναστηριού τής αγίας Λαύρας, 

5 τιμωμένου επ’ όνόματι τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θε«οτύ»κου τής 
κοιμήσεως, ό καί ήγούμενος ών τού εν τη νήσω ΓΙριγκίπφ κειμένου μονα¬ 

στηριού τού αγίου γεωργίου τού Κωδωνά, μετοχιού γεγονότος και δντος 
τού ρηθέντος μοναστηριού τής αγίας Λαύρας, παραγενόμενός εν τή π«α- 

τ»ριαρχική αυλή μετά των χρησίμων μαγιστόριυν τού ρουφετίου των 
Κ) μπακάληδων τού γιαννάκη δηλονότι παλαμήδογλου, τού χατζή γιωβάννη, 

τού χατζή άντώνη, τού στάθη άτματζή, τού γεωργάκη κερπενιώτου, τού 
αναγνώστη ντεμηρκαπιλή, καί λοιπών συντεχνιτών αύτοίς χριστιανών 
των προχρηματισάντων επιτρόπων τού ρηθέντος ιερού μοναστηριού τού 
Κωδωνά, ανήγγειλε καί ώμολόγησεν ίδίω αυτού στόματι, ώς ένεχειρίσθη 

15 και έλαβε παρ’ αυτών σήμερον κατά την εικοστήν έννάτην τού σεπτεμ- 

βρίου μηνός, δλα τά χοτζέτια, καί λοιπά σενέτια εκείνου τού μοναστηριού 
τού Κωδωνά, καί δτι ούκ έχει τού λοιπού ζητείν παρ’ αυτών έν ούδενί 
κριτηρίφ δικαιοσύνης πολύ ή ολίγον τι μέχρι καί ενός λεπτού, κατά τε¬ 

λείαν μετ' αύτών έξόφλησιν και ίμπρασλαμάν, άμμέϊνταβαντάν, βέ κΐα- 

20ψέϊ μουνταλαμπαντέν είπεϊν τουρκικουτερυν, καθώς καί αυτοί οι μαγί- 

στοδες προσωμολόγησαν έν τφ προγεγονότι διά χειρός τού πανιερωτάτου 
μ«ητ»ροπολίτου αγίου Χαλκηδόνος κυρίου Παρθενίου γράμματι, καί δο- 

θέντι τφ αύτφ ήγουμένω κυρ Άνθίμψ, ώς ούκ έχουσι ζητεί ν παρ’ αυτού 

1 Το έγγραφον εύρίσκεται εις τό άρχεϊον τής μονής Άγ. Γεωργίου. 

Η τή νησω εν ΙΙριγκίπω ιερά μονή άγ. Γεωργίου Κουδουνά. 

απ' ούδενός λογαριασμού τού αυτού μοναστηριού πολύ ή ολίγον δίκαιον 
μέχρι καί ενός οβολού* καί εις την περί τούτων ενδειξιν έγένετο καί τό 
παρόν αυλικόν γράμμα, επιβεβαιώσει τού Παναγιωτάτου, καί σεβασμιω- 

τάτου ημών αύθέντου καί δεσπότου, τού οικουμενικού Π«ατ»ριάρχου κυ¬ 

ρίου κυρίου Γαβριήλ καί μαρτυρία τιμιωτάτιον, καί λογιωτάτων κληρικών 
της τού Χ«ριστο»ύ μεγάλης εκκλησίας, κατασφαλισθέν και ταΐς υπογρα- 

ψαίς καί ταΐς ίδίαις αυτών ύπογραφαΐς, καί τοΐς δακτύλοις, ήτοι των 
ανωτέρω εϊρημένων μαγιστόρων μπακάληδων, καί έπεδόθη τφ διαληφθέν- 

τι ήγουμένω κυρ Άνθίμω. 

Έγένετο δε'καί έτερον γράμμα (/.υλικόν τά αυτά διαλαμβάνον από 
μέρους τού ηγουμένου κυρ Ανθίμου καί έπεδόθη τοΐς ρηθεΐσι μαγί- 

στορσι : αψπβ, σεπτεμβρίου κθ. 

ο 

10 

Γιαννάκις παλαμίδάπουλος επίτροπος τού έσιναφίου βεβεώνο. 

έγο ο χατζηγιωβάνης βεβεον. 

στιίθης άτματζης βεβεγιονο ή ό Μέγας 5ιερμηνευτής μάρτυς 15 

γ ι οργίς Πα / δωπλός βεβεονύ γ ό ΙΙρωταποστολάριος μάρτυς (;) 

θέωχαρής από τού γαλάτα βέβεωνό ή 6 β'. οστάριος .Ρ.μάρτυς (;) 

δημητρής από τους βινεκτζήδες (·,) βεβεόνο ή 6 Σακκελάριυς.μάρτυς (;) 

ρήγας ζοντάν καπό βεβεόνο 

κόστα τις απο αγιασοφια βεβεονο ή ο Αλ οστάριος.μάρτυς (;) Ά) 

εγο παλασις απο το πολατα βεβεονο 
ζαφηρίς απο.) ουκαμπανι βεβεωνο 

«ναγνοστις τεμηρκαπηλις βεβεονο ή ό (δυσανάγνωστον) 

Η μονή κατά τό διάστημα αυτό έχασε την σταυροπηγιακήν αξίαν 
καί έγένετο ένοριακή υπάγομενΐ) τφ κατά καιρόν Χαλκηδόνος, έπεβλήθη 
δε εις αυτήν α να παν έτος εισφορά, λυγυ) υποταγής, τφ ως άνω μητροπο¬ 

λίτη ίΟ ψλωρίων ζ'-ώια, ταυτην δέ την εισφοράν καθοδς καί τό δτι. ή μο¬ 

νή έτύγχανε ένοριακή έβεβαιώσατο καί. ό Πατριάρχης Δαμουήλ ό Χαντζε- 

ρης καθώς καί ό Πατριάρχης ΚαΛ.λίνικος ό Ελ τφ 1805 κατά τήν πρώτην 
αυτού πατριαρχείαν διά τού εξής πατριαρχικού καί σιγιλλιώδους γράμ¬ 
ματος ι. 

"ίσον άπαράλλακτον τού ήδη έκδοθέντος Πατριαρχικού καί συνοδι¬ 

κού σιγιλλιώδους γράμματος περί τού κατά τήν νήσον Γίρίγκιπον ιερού 
μοναστηριού τού Κωδωνά επιλεγόμενου, έπικυρούντος τήν έν αύτφ κυρι- 

1 Κώδιξ Πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου, τόμος Γ. σελ, 172, 
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αρχικφ λόγίο Δεσποτείαν του αεί Μητροπολίτου Χαλκηδόνος. 

γ Καλλίνικος έλέο> Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης και 

Οικουμενικός Πατριάρχης. 

φ Τής κατά λόγον ευεργεσίας συγκεκραμένης τή δικαιοσύνη ου λό¬ 

γος, οι) χρόνος, ου τρόπος κατ’ αυτής κινεισθαι δυνατόν ισχυρότερα 
5 γάρ παντός λόγου καί ανώτερα παντοίας μηχανής ή μετά τοϋ δικαίου 

ευεργεσία καθέστηκεν, ελεον γάρ ή ευεργεσία τεκμαίρεται καί τό δί¬ 

καιον κρίσιν, οθεν καί ή ψαλμική φωνή κρίσιν καί ελεον τοϋ Θεοϋ συν¬ 

επάγει, ούτινος μιμητάς κατά δυνατόν τους των εκκλησιών προστάτας 
τυγχάνειν έπάναγκες, τοϋτ’ αυτό γάρ καί τό κατ’ εικόνα Θεοΰ πε- 

10 πεπλάσθαι τον άνθρωπον εν τή ιερά παραδηλοϋται γραφή. Τοιαΰτη τοί- 

νυν ευεργεσία, ωφελείας καί συστάσειυς περιποιητική ώφθη γεγενήσθαι 
τή βουλή καί τή συγκαταθέσει τοϋ μακαρίτου κυρ Παρθενίου ποτέ Χαλ- 

κηδόνος εις τε τό εν τή νήσψ Πριγγίπω Ιερόν μοναστήριον τοϋ αγίου 
μεγαλομάρτυρας Γεωργίου τοϋ Κωδωνά επιλεγόμενον, καί εις τό κατα 

] 5 τήν επισκοπήν Κερνίτζης κείμενον ιερόν πατριαρχικόν καί σταυροπηγια¬ 

κόν μοναστήριον τής ϋπεραγιας δεσποινης ημών Θεοτοκου τής Λαύρας 
καί γάρ αυτό ανέκαθεν ον ένοριακόν προσηλωμένον καί υποκείμενον τή 
άγιωτάτη μητροπόλει Χαλκηδόνος, διφκειτο καί φκονομεΐτο κυριαρχικώς 
παρά τών κατά καιρούς έν αυτή αρχιερατευοντων καί ποτέ μεν ετρέπε- 

90 το ή οικονομία αύτοϋ καί ή διοίκησις ένί, άλλοτε δέ καί εις τό ρουφέ- 

τιον τών άακάληδων' καί διά ιό μή δύνασθαι τηνικαϋτα τούς χριστια¬ 

νούς τοϋ ευλογημένου ρουφετιου τουτου οικονομειν αυτό αξιοπρεπούς, 

κέκριται εύλογον καί άναγκαίον προσηλωθήναι εις τό ειρημενον Ιερόν 
πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον τής Λαύρας επί συνθη- 

25 καις καί συμφωνίαις τοιαίςδε και ύποσχεσεσιν αμεταθετοις τών οσιωτά- 

των, τοϋ τε ηγουμένου καί τών λοιπών πάτερων τοϋ ιερού εκείνου πατρι¬ 

αρχικού καί σταυροπηγιακού μοναστηριού : 

αον.) όπο>ς έν τφ μοναστηρίφ τούτο), μετά τό προσηλωθήναι εις τό 
ρηθέν μοναστήριον τής Λαύρας, πάλιν μνημονεύηται τό κανονικόν ό'νο- 

30 μα τοϋ άρχιερέως τής άγιο)τάσης μητροπόλεως Χαλκηδόνος κατά πάσας 
τάς ίεράς τελετάς καί έκκλησιαστικάς ακολουθίας, ως ένοριακφ. 

βον) 6 κατά καιρούς ηγούμενος τοϋ ένοριακοϋ τούτου μοναστηριού 
οφείλει άποδιδόναι προς τον κυριάρχην τής επαρχίας ταύτης Χαλκηδό¬ 

νος τό σύνηθες ετήσιον άνά δέκα φλωρία ζέρια, ινα μη η αγιότατη αυ- 

35 τη μητρόπολις άδικήται. 
γον.) εν καιρφ λογαριασμού κατ’ έτος προσκαλήται ό κυρίαρχης τής 

επαρχίας αυτής Χαλκηδόνος, ΐν« επί παρουσία αύτοϋ θεωρουμένου τοϋ 
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λογαριασμού έπιβεβαιώνται άνυπόπτως αί πρόσοδοι καί αί δαπάναι αύ- 

τοΰ τού μοναστηριού. 

δον.) προσκαλήται δέ εν καιρφ χειροτονίας επί τω ποιεΐν κυριαρχι- 

κώς έν αύτω τάς χειροτονίας αυτών, καί κατ’ αύτάς τάς γενομένας συν- 

θήκας συμφο.)νίας τε καί υποσχέσεις προσηλοόθη μεν αυτό ώς μετόχιαν 5 

εις τό ρηθέν πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον τής Λαύ¬ 

ρας, ούκ άφηρέθη δέ ή ένοριακή αύτου σχέσις καί ή απ’ αρχής υπεξού¬ 

σιος άποκατάστασις εις τήν άγιωτάτην μητρόπολιν Χαλκηδόνος. 

Διό καί έξεδόθη τηνικαϋτα πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες 
έν μεμβράναις γράμμα επί τής πατριαρχείας τοϋ Κωνσταντινουπόλειος 10 

αοιδίμου κυρ Γαβριήλ έπικυροοτικόν τών ρηθεισών συμφωνιών καί υπο¬ 

σχέσεων. "Οτι δέ τό ειρημενον Ιερόν μοναστήριον τοϋ αγίου Γεωργίου 
τοϋ Κωδωνά έστίν εκ παλαιού ένοριακόν, τρανώς ομολογείται καί άποδει- 

κνύεται καί έξ ετέρου παλαιγενούς γράμματος εκκλησιαστικού σιγιλλι- 

ιύδους εκδοθέντος επί τής πατριαρχείας τοϋ αοιδίμου Κωνσταντινουπό- 15 

λείος Σαμουήλ" αλλά τούτων ούτωσί αποδεδειγμένων, καί τών συνθη¬ 

κών αυτών διατηρουμένων άπαρατρέπτως, ό διορισθείς προ καιροϋ ηγού¬ 

μενος υπέρ δ δει φρονήσας, κατετόλμησε μνημονεύειν ?έν αύτω τφ ένο- 

ριακώ μοναστηρίο) τού πατριαρχικού ονόματος, επί προφάσει άσυνέτω, 

ο τι έστί μετόχιον τοϋ ειρημένου πατριαρχικού ημών καί σταυροπηγιακού 20 

μοναστηριού τοϋ έν τή Γϊελοποννήσω Λαύρα επιλεγόμενου, δπερ εγχείρη¬ 

μα καί τόλμημα ως άπάδον πάντη καί άπεμφαΐνον τοΐς ίεροϊς κανόσι, 
ρητώς ούτίοσί διακελευομένοις μηδέν άφαιρεΐσθαι τούς γνησίους προϊ¬ 

σταμένους τών προσόδοη' τοΐς ένοριακοϊς αύτοις. μηδέ παροράσθαι, άλ¬ 

λα διατηρεΐσθαι άπαράτρεπτα καί απαράβατα, μή ανεκτόν ήγησάμενοι 25 

ημείς τε καί ο κυριάρχης τής επαρχίας ταύτης Τεριότατος μητροπολίτης 
Χαλκηδόνος ύπέρτιμος καί έξαρχος πάση; Βιθυνίας, έν άγιο; πνεύματι 
αγαπητός ημών αδελφός καί συλλειτουργός κυρ Ιερεμίας, έγνωμεν γνο)- 

|ΐτ} κοινή καί συνοδική διαγνώσει έκδοϋναι καί τό παρόν ήμέτερον πα- 

τριαρχικόν, καί συνοδικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις έπικυρωτικόν γράμ- 30 

μα. Τούτου χάριν γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί 
ημάς 'ίερωτάτων αρχιερέων τών έν άγίω πνεύματι αγαπητών ήμών αδελ¬ 

φών καί συλλειτουργών, ϊνα τό ρηθέν έν τή νήσω ΓΙριγγίπφ 'Ιερόν μο¬ 

ναστήριον τοϋ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου επιλεγόμενον 
τού Κωδωνά ώς κατ’ εκκλησιαστικήν ευεργεσίαν καί άσφαλεστέραν αύ- 35 

τού οικονομίαν προσηλωθέν ώς μετόχιον εις τό έν Πελοπόννησο) κατά 
τήν επαρχίαν Κερνίτζης ειρημενον ιερόν καί σεβάσμιον ήμέτερον πατρι¬ 

αρχικόν καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον τής ύπεραγίας Δεσποινης ήμών 
Θεοτόκου τής Λαύρας επιλεγόμενον, ύπάρχη λέγηταί τε καί παρά πάν¬ 

των γινώσκηται ένοριακόν, καί αί γενόμεναι πάλαι συνθήκαι, συμφο)νίαι, 40 
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καί υποσχέσεις εχωσι τό κύρος αεί, καί την ίσχύν άπαράτρεπτον καί. 

άπαρ αχά ο ακτο ν. 

Καί α°Λ') μέν μνημονεύηται έν αύτφ τό κανονικόν όνομα του αρχιε¬ 

ρέας τής άγκυτάτης μητροπόλεως Χαλκηδόνος τοΰ τε ήδη ο ντο; καί των 
5 μετά ταϋτα διαδόχων αυτού κατά πάσας τάς ίεράς τελετάς. 

βον) 5έ ό κατά καιρούς ηγούμενος τοΰ ένοριακού τούτου μοναστη¬ 

ριού οφείλει άποδιδόναι εύπειθώς καί εΰγνωμόνως προς τον κατά και¬ 

ρούς ίεριότατον μητροπολίτην Χαλκηδόνος λόγω υποταγής τό σύνηθες 

ετήσιον άνά δέκα φλωρία ζέρια, γ0Υ) έν καιρώ λογαριασμού έχη κατ’ 

10 έτος προσκαλεΐν τον κυριάρχην τής επαρχίας Χαλκηδόνος καί επί παρου¬ 

σία τής αυτού 'Ιερότητος θεωρεί σθαι πάντας τούς λογαριασμούς των 
προσόδων καί δαπανημάτων τοΰ μοναστηριού τούτου, επί τό έπικυροΰ- 

σθαι καί βεβαιοΰσθαι παρά τής αυτού 'Ιερότητος, 

δ0ν) ό κατά καιρούς ηγούμενος καί οί λοιποί συνασκούμενοι αύτφ 
15 πατέρες μοναχοί τε καί ιδιώται, οφείλουσιν ύποτάσσεσθαι καί πειθαρ- 

χείν τφ κατά καιρούς Περιοτατφ μητροπολίτη Χαλκηδόνος καί γνωρίζειν 
Κυριάρχην αυτών καί μηδόλως λέγειν δτι έστί στ< αυ > ροπηγιακόν. 

ε°ν) δτε έν χρεία χειροτονίας γένωνται, εχωσιν άπαραιτήτως προσ¬ 

καλεΐν τον κατά καιρούς 'Ιεροότατον μητροπολίτην Χαλκηδόνος επί τό 
20 ποιείν νομίμως καί κυριαρχικώς έν αύτω τάς χειροτονίας αυτών, 

ςον) ςν καιρώ αλλαγής καί άποκαταστάσεως έν αύτω ετέρου ηγου¬ 

μένου και τούτον έχειν γίγνεσθαι τή γνώμη καί εΐδήσει τού κυριάρχου 
τής επαρχίας Χαλκηδόνος καί εΐ γέ ποτέ σταλή τις ήγούμενος από μέ¬ 

ρους τού είρημένου πατριαρχικού καί σταυροπηγιακού μοναστηριού τής 
25 Λαύρας έν αύτώ, δστις άποδειχθή μή εύτάκτως μηδέ εύσχημό νιος πολι¬ 

τευόμενος καί φωραθή φθορεύς αυτού τοΰ ιερού μοναστηριού καί μή 
κατά τύπον τού μοναδικού επαγγέλματος βιών καί περί αυτού γράψη ό 
Κυρίαρχης τής επαρχίας ταύτης προς τούς πατέρας τού είρημένου σταυ¬ 

ροπηγιακού μοναστηριού, αυτός μέν γίγνεσθαι απόβλητος παρά τής αύ~ 

30 τοΰ 'Ιερότητος, αυτοί δέ οφείλιοσι. στέλλειν έτερον παρά χρήμα τον μάλ¬ 

λον εύτακτον σάκρρονά τε καί κόσμιον τοίς ήθεσι, καί πιστόν, καί αξιον 
οΐκονόμον, ΐνα αυτός τε καί οί συνασκούμενοι αύτφ πατέρες καί μονα¬ 

χοί, φυλάττοντες τά καθήκοντα τού μοναδικού αυτών επαγγέλματος διά- 

γωσι σωφρόνως καί εύτάκτως καί πειθαρχώσι κατά χρέος τφ κυριάρχη 
35αυτών ίεριοτάτω μητροπολίτη Χαλκηδόνος, επιμελούμενοι παντί σθένει 

καί των προς αύξησιν καί βελτίωσιν τού ιερού τούτου ένοριακού μονα¬ 

στηριού καί τών κτημάτων αυτού καί πραγμάτων καί άφιεραμιάτονν. "Ος- 

τις δέ τολμήση τρόπφ οίωδήτινι μετακινήσαί πα>ς καί άνατρέψαι τά έν 
τφ παρόντι συνοδικούς άποφανθέντα ή διασεΐσαι την άδιάσπαστον ένορι- 

40 ακήν σχέσιν αυτού τού μοναστηριού από τής άγκοτάτης μητροπόλεως 
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Χαλκηδόνος, οί τοιούτοι όποιοι αν ώσιν είτε μοναστηριακοί είτε ίερωμέ- 

νοι, είτε λαϊκοί έκάστης τάςεοος καί βαθμού ώς άνατροπεΐς των καλών 
καί άντικείμενοι εις τάς τής έκκλησίας εύλογους διαιτήσεις καί νομίμους 
αποφάσεις, άφοορισμένοι ύπάρχωσι καί κατηραμένοι καί άσυγχοόρητοι καί 
μετά θάνατον άλυτοι καί πάσαις ταΐς πατριαρχικαΐς καί συνοδικαίς 5 

άραΐς υπεύθυνοι καί ένοχοι τφ πυρί τής γεέννης. Ταύτα άπεφά.νΟη καί 
κ ε κ ύ ρ ωτ α ι σ υ ν ο δ ι κ ώ ς. 

Διό εις ενδειςιν καί διηνεκή την ασφάλειαν, έγένετο καί τό παρόν 
ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα 
καταστρωθέν κ’ έν τώ ίερφ κώδικι τής καθ’ ημάς τού Χριστού μεγάλης 10 

εκκλησίας. Έδόθη τφ ρηθέντι ίερωτάτορ Μητροπολίτη Χαλκηδόνος συν- 

αδελφφ ήμών άγαπητφ κυρ 'Ιερεμία. 

,αωελ κατά μήνα ’Λπρίλλιον. 

ΐ Καλλίνικος ελέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης 15 

■ν 

Τ ^ Καισαρείας Φιλόθεος *{* ό 'ΓΙρακλείας Μελέτιος *(* ο Κυζίκου Ίο>- 

ακείμ φ ό Νικομήδειας Αθανάσιος γ ό Χαλκηδόνος Ιερεμίας ή ό 
Λέρκων Γρηγόριος γ ό Θεσσαλονίκης Γεράσιμος γ ό Προύσσης "Ανθι¬ 

μος γ ό Βερροίας Χρύσανθος γ ό Παλαιών Πατρών Μακάριος γ ό 

Μυτιλήνης Ιερεμίας- γ ό Άγκυρας Ίωαννίκιος θ ό Προϊλάβου 1Ίαρ-20 

θένιος γ ό Ξάνθης Ναθαναήλ 

Κατά Όκτωβριον τού 1807 οί Λαυριώται πατέρες γράφουσι πρό-ε 
τον μητροπολίτην Χαλκηδόνος 'ίερεμίαν καί ζητούσι την συγκατάθεσιν 
αυτού, ινα γίνη καί πάλιν σταυροπήγιο ν τό μετόχων αυτών τής νήσου 
Πριγκίπου: τό γράμμα αυτό εύρίσκεται κατακεχωρισμένον εις τούς πα¬ 

τριαρχικούς κώδικας, όπόθεν μεταγράψας τό παραθέτο.) :1 

Τήν ύμετέραν θεοπρόβλητον αυτής πανιερότητα 
ταπεινώς προσκυνούμε ν κατασπαζόμενοι πανευ- 

λαβώς τάς αγίας αυτής χείρας. 

γ τού αγίου Θεού καί τής κυρίας Θεοτόκου τής Λαυριωτίσσης έκτε- 

κτενώς δεόμενοι, όπως διαφυλλάττη καί. πεοιέπη αυτήν διά πρεσβειών 

1 Κώδάξ Πατριαρχικοί) Άρχειοφυλακίου, τόμ. Γ. οελ. 200. 
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του ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ανοσον, εύθυμο ν, ΰγια, μακρό¬ 

βιου συν τη επιτυχία πάντων των σωτηριωδών καταθυμίοον αυτής. 

Επειδή ή ανώτατη θεία πρόνοια εΰδόκησεν νά εχωμεν εις την αυ¬ 

τής επαρχίαν μετόχιον, δια τοϋτο γνωρίζοντες τό φύσει καλοκάγαθου, 

5 καί περί πάντας φιλάνθρωπον αυτής ήθος κατ' οφειλήν άφυκτον, καί 
απαραίτητον, καθικετεύομεν αυτφ τφ δοτήρι των αγαθών, ϊνα έπιστη- 

ρίζη αυτήν καί τον άγιον καί άποστολικόν θρόνον της, μέχρι γήρως βα¬ 

θύτατου προς καύχημα καί έδραίωμα των έλαχίστων δούλων της. Ό αυ¬ 

τός υπερτέλειος δοτήρ έγνώρισε τοϊς δούλοι; της την εποχην εν η πρέπει 
10 νά προσδράμωμεν εις τάς ημέρας της ελέους τυχείν, διά νά έκτελεσθή 

τό ιερόν ημών μετόχιον, τό εις την επαρχίαν της κατά τήν νήσον ΓΙρίγγι- 

πον τιμώμενον επ’ δνόματι τού αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, 

σταυροπηγιακόν, δπου ύπάρχουσι ό παναγιώτατος ημών αύθέντης καί δε¬ 

σπότης, καί ενδοξότατος μέγας διερμηνευτής συνδρομηταί τοΰ ιερού ημών 
] 5 μονυδρίου, καί επειδή ό ήμέτερος κυρ Αρσένιος μάς έγραφε με τό σήμε¬ 

ρον καί μέ τό αύριον, οτι ήτον διά νά πάρη τέλος καί εΐχομεν μεγάλην 
χαράν, αλλά μή βλέποντες άχρι τούδε κανένα κατόρθωμα (τό όποιον είς 
τάς ημέρας της δεν μάς πειράζει άν δεν ήναι σταυροπηγιακόν) καί μήν 
ήξεύροντες μετά τήν άποβίωσίν της τί ήμπορεΐ νά άκολουθήση, διά τού. 

20 το έτι ζώσα ή πανιερότης της άς άναδειχθή συνδρομητής καί κτίτωρ, ΐνα 
μνημονεύηται τό όνομά της εν άμφοτέροις τοϊς Ιεροις ημών καταγωγίοις, 

έπεί καί τό βούλεσθαι εύ ποιεΐν άπαντας, διό είσάκουσον καί ημών τάς 
ικεσίας καί μή ημάς έάσης άπαραμυθήτους, δός εύηκοΐαν τή πενιχρά 
ημών δεήσει, καί γενοϋ σωτήρ, ΐνα λάβη τάς άμοιβάς εν πάση δαψι- 

25 λείοι παρά τού μισθαποδότου Θεού. 
#αωζ<Ρ δκτωβρίου γ'. 

Τής ύμετέρας θεοπροβλήτου πανιερότητος ελάχιστοι δούλοι ό καθη¬ 

γούμενος τής ϊεράς μονής Λαύρας Χρύσανθος καί οί συν αύτφ. 

Ό Χαλκηδόνος 'Ιερεμίας λαβών τό γράμμα αυτό, συγκατετέθη εις 
τήν αϊτησιν των Λαύριο.)των καί έγραψε προς τον άρχοντα ποστέλνικον 
Γιάγκον Σαμουρκάσην, νά έπιστατηση καί παρευρεθή κατά τήν έκδοσιν 
τού σιγιλλιώδους πατριαρχικού γράμματος. Τό εν λόγφ γράμμα έχει ώς 

εξής : 

Τήν ευγένειαν της προς θεόν ευχόμενος προσκυνώ 7 

Καί μετά τήν έρευναν τής ευκταίας μοι ύγιείας της τή δηλοποιώ, 

1 Κώδις Πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου, τόμος Γ, σελ. 260. 
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δ τι, επειδή έλαβον γράμμα έκ τού ιερού μοναστηριού τής Λαύρας κειμέ¬ 

νου είς Μορέαν, καί μέ παρακαλοΰσι περί τού εδώ κειμένου μοναστηριού 
εις Νήσον Πρίγγιπον τού αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος γεωργίου τού 
επιλεγόμενου Κωδωνά ένοριακόν ον καί μετόχιον τού αυτού μοναστη¬ 

ριού τής Λαύρας, είς τό νά γίνη σταυροπηγιακόν, άγνοούντες τί ζητούσι, 

λοιπόν επειδή, τόσον ή ευγένεια της, όσον από άλλα μέρη μοί έμεσίτευ- 

σαν περί αυτής τής ΰποθέσειός της είς τό νά γίνη αϊτησις των έκεϊσε 
αδικούμενων πάτερων, καί ώς μοί ειπεν οτι, νά δοόσοο τήν γνώμην μου 
προς τήν εύγένειάν της, καί έπιστατηση είς τό νά γίνη. Λοιπόν μέ κάθε 
μου λογής εύχαρίστησιν δίδω τήν γνώμην μου προς τήν ευγένειαν της, 

καί άς έπιστατηση νά τό κάμη, διά νά μήν ενέχομαι ώς γράφουσιν αυ¬ 

τοί* τό οποίον γράμμα ιδού οπού τής τό έξαποστέλλω διά νά τό ΐδής. Λοι¬ 

πόν θέλει ήξεύρη προσέτι, ότι καί τό ιερόν μοναστήριον τού Καρίπη κεί¬ 

μενον κατά τήν νήσον Αντιγόνου, ήτον ένοριακόν καί μετόχιον τού με¬ 

γάλου σπηλαίου, καί επί των ημερών τής πρώτης πατριαρχεία; τού μακα¬ 

ρίτου Κυρίου Νεοφύτου, έγινε σταυροπηγιακόν, λοιπόν κατ’ εκείνο τό 
ύφος πρέπει νά γίνη καί αυτό. 

'Όθεν νά εχη τήν ευχήν άς τό έπιστατηση μίαν ώραν πρότερον νά 
γίνη, οπού νά ελευθερωθώ καί εγώ από τάς καθημερινά; δεήσεις των 
πατέρων τού αυτού μοναστηριού, καί από τάς μεσιτείας τού ενός καί 
τού άλλου. Ταυτα καί μένιον, 

,αωζ'. νοεμβρίου ιελ 

προς θεόν διάπυρος ευχέτης καί είς τούς ορισμούς 
Τ ό Χαλκηδόνος Ιερεμίας 

’Άς προσφέρη καί έκ μέρους μου τάς δουλικά; μου προσκυνήσεις 
προς τον παναγιώτατον καί σεβασμιώτατόν μοι Δεσπότην καί παρακαλώ 
ήξεύροντας οτι είναι εύδιάθετος νά συγκατάνευση ή παναγιότης της είς 
τό νά γίνη. 

Τή μεσολαβήσει λοιπόν τού άρχοντος Ποστελνίκου Τσελεμπή Γτάγ- 

κου Σαμουρκάση καί τή συγκαταθέσει τού Μητροπολίτου Χαλκηδόνος, ό 
πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε'. κατά τήν δευτέραν αύιού πατριαρχείαν τφ 
1807 έπεκύροοσε τό πατριαρχικά σταυροπηγιακά δίκαια τοΰ είρημένου 
μοναστηριού τοΰ Κουδουνά διά τού κάτωθι σιγιλλιώδους γράμματος Γ 

Ίσον άπαράλλακτον τοΰ ήδη έκδοθεντος πατριαρχικού καί συνοδι¬ 

κού σιγιλλιώδους έν μεμβράναις γράμματος τού κατά τήν νήσον Πριγγί- 

1 Κώδι,'ε Πατριαρχικού Άρχειοιρυλακίου, τόμος Γ, σελ. 261. 
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που ιερού και σεβασμίου μοναστΐ]ρίου τον αγίου Γειοογίου Κωδίΰνα επι- 

λεγομένου. 

τ Γρηγόρως έλέω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμη; και Οικουμενικός Πατριάρχης. 

ΙΙρός τοΐς άλλοις, οϊς πεπλούτηκε κανονικοΐς προνομίοις άνωθεν 
ό καθ’ ημάς άγκότατος πατριαρχικός καί οικουμενικός οΰτος θρόνος, εν 

5 τε καί τούτο τελεί, παρά των αγίων καί οικουμενικών συνόδων, καί ιε¬ 

ρών κανόνων αυτά) έπιβραβευθέν, όπως έχη άποκαθιστάν δι’ ιδίας εξου¬ 

σίας πατριαρχικά σταυροπήγια κατά πάσαν επαρχίαν των ΰπ’ αυτόν δια- 

τελουσών, ώς έγνωσμένον έστί, καί τοΐς πάσι κατάδηλον, ότέ μέν δι’ εύ¬ 

λογούς καί επωφελείς αιτίας, μετακινεΐν τινα των τέως άπηρτισμένονν 
10 ιερών σκηνωμάτων καί μεταβιβάζειν υπό την πατριαρχικήν εξουσίαν καί 

προστασίαν, καί διοίκησιν λόγω σταυροπηγιακά), άλλοιε δέ καί εκ βά¬ 

θρων αυτών άνεγείρειν θείους ναούς, καί ιερά καταγώγια, καί την τού- 

τοις ελευθερίαν χαρίζεσθαι τη πατριαρχική υπερασπίσει καί διαψενδεΰ- 

σει ώς άπί τοΰ παρόντος έγνωστοποιήσασθαι (είο). 

1Γ) Επειδή τοιγαρουν καί τό έν τή νήσο.) Πριγγίπου τής επαρχίας Χαλ¬ 

κηδόνος κείμενον ιερόν μοναστήριον, τιμώμενον έπ’ ονόματι τοΰ αγίου 
ενδόξου μ εγαλομάρτυρας Γεωργίου τοΰ τροπαιοφόρου, Κωδωνά. δ’ έπιλε- 

γομένου, ΰπήρχεν ανέκαθεν ένοριακύν, καί υποκείμενον τή άγιωτάτη μη- 

τροπόλει Χαλκηδόνος, καί διοικούμενον, φκονομεΐτο κυριαρχικώς παρά τών 
20κατά καιρούς έν αυτή άρχιερατευόντων, καί ποτέ μέν έπετρέπετο ένί ή 

διοίκησις αυτού, ποτέ δ’ άλλφ διά τύ μή έξοικονομεισθαι δ’ αυτό άξιοπρε- 

πώς, έκρίθη εύλογον, καί άναγκαΐον προσηλωθήναι εις τό κατά τήν Πελο¬ 

πόννησον κείμενον έν τή επισκοπή Κερνίτζης θέρον καί σεβάσμιον πατρι¬ 

αρχικόν καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών 
25 Θεοτόκου τής Λαύρας επιλεγόμενου, ώστε είναι καί λέγεσθαι αυτό με- 

τόχιον εκείνου, καί παρά πάντων γινώσκεσθαι' τούτου δέ ούτω γενομέ- 

νου, οι όσκύτατοι πατέρες τοΰ ιερού μοναστηριού τής Λαύρας, λαβόντες 
τήν φροντίδα καί έπιστασίαν αυτού τοΰ μετοχιού, διωρίσαντο καί άπεκα- 

τέστησαν έν αΰτφ συμμοναστηοιακούς άξιους, καί επιμελείς μετά σπου- 

30 0ής ήγωνίσαντο, καί έπεμελήθησαν τής εΰσταθείας αυτού, καί βελτιώ- 

σεως, καί τής επί τό κρεΐττον εύκαταστάσεως, έμφρόνως, και άξιοπρε- 

πώς οίκονομ,ησαντες, καί διοικησαντες ώς μοναστηριακόν αυτών μετό¬ 

χων* κατιδόντες δέ τό ευκατάστατου αυτού καί πρόνοιαν ποιούμενοι, 

ΐνα μή ταΐς άγχιστρόφοις τού καιρού μεταβολαΐς καί τή παρατάσει άπο- 

35ξενωθή τού ιερού αυτού σταροπηγιακού μοναστηριού ένοριακού τυγχά- 

νοντος, καί περιπέση αύθις καταστάσει άνωμάλφ καί διοικήσει, καί άπο- 

λεσθώσι τά διά πολλών κόπων αυτών καί δαπανημάτων προσκτηθέντα 
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αύτω, έγνωσαν κοινώς καί όμοφιόνως, οι τε έν έκείνω τφ 'Ιερω καί σε- 

βασμίω πατριαρχική) ημών καί σταυροπηγιακά) μοναστηρίω τφ έν Πε- 

λοποννήσφ τής Λαύρας έπονομαζομένο) μονάζοντες όσιιότατοι πατέρες, 

σύμφωνος δέ καί ό έν αύτω τφ μετοχίω διορισθείς παρ’ αυτών ηγούμε¬ 

νος οσιότατος έν Ίερομονάχοις κύρ Αρσένιος, ώς ένθερμος ζηλωτής τής 
μετάνοιας αυτού, καί άξιος καί πιστός οικονόμος, προσδραμών τω Ίεριο- 

τάτω μητροπολίτη Χαλκηδόνος, ύπερτίμφ καί έξάρχω πάσης Βιθυνίας έν 
άγίφ πν <_ εύματ > ι άγαπητω καί περιποθήτφ ημών άδελφφ καί συλλει¬ 

τουργώ κύρ Ιερεμία, καί έξαιτήσασθαι τήν γνώμην αυτού καί τή συγκα- 

ταθέσει, επί τώ παραχωρησαι, καί εάσαι αυτό ελεύθερον τής κυριαρχικής 
αυτού εξουσίας καί αποδειχθήναι τού λοιπού πατριαρχικόν καί σταυρο¬ 

πηγιακόν μοναστήριον* καί δή τάς θερμάς αυτών παρακλήσεις, καί εγ¬ 

γράφους δεήσεις ή αυτού θερότης φιλοκάλως δεξάμενος ώς ζήλον ένθερ¬ 

μον έχων καί άγρυπνου σπουδήν καί επιμέλειαν περί τής εΰσταθείας 
καί πιστής οικονομίας τών αγίων τού θεοΰ εκκλησιών, καί τών τοιούτων 
Ιεράιν μοναστηρίων, συγκατέθετο καί άνέθετο έγγράφως τά τής γνώμης 
αυτού, καί φιλαγάθου προαιρεσεως προς ημάς τε καί τήν περί ημάς ίε- 

ραν αδελφότητα καί αγίαν σύνοδον, ΐνα άποκατασταθήΡαυτό τό ιερόν 
μοναστήριον τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοΰ τροπαιο¬ 

φόρου Κωδωνά επιλεγόμενου ελεύθερον μέν τής αυτού κυριαρχικής έξου- 

σίας^καί διοικήσεως, υποκείμενον δέ τφ καθ’ ημάς άγιωτάτω πατριαρχι- 

κφ άποστολικφ τε καί οίκουμενικφ θρόνο) τούτφ, καί ύπάρχη καί λέγη- 

ται καί παρά πάντων γινώσκεται ήμέτερον πατριαρχικόν, σταυροπηγια¬ 

κόν, ασύδοτου, αδούλωτου, καί άκαταπάτητον, καί μετόχων τού είρημέ- 

νου πατριαρχικού ημών καί σταυροπηγιακού μοναστηριού τής Λαύρας 
αναφαίρετου εις απαντα τον αιώνα, καί αναπόσπαστου. Ταύτα γούν βε- 

βαιωθεντες την τε συγκατάθεσιν, καί τον θεοφιλή σκοπόν τής αυτού 'Ιε- 

ρότητος, κατεστέψαμεν έπαίνοις καί έγκωμίοις τήν αΰτού θερότητα, καί 
τάς θερμάς παρακλήσεις τών τε οσκυτάτων μοναστηριακών πατέρων, καί 
τού ενταύθα οσιωτάτου ηγουμένου πυρ Αρσενίου, έγνωμεν γνώμη κοινή 
καί συνοδική έπινεύσαι προσηκόντως ταΐς «ΐτήσεσιν αυτών. 

1 θύτου χάριν καί γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών 
περί ημάς ημάς Ιερότατων αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίφ πνεύ- 

ματι αγαπητών ήμών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα τό ρηθέν Ιερόν 
καί σεβάσμιον μοναστήριον, τό τιμά>μενον επ’ ονόματι τού αγίου ενδόξου 
μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τού τροπαιοφόρου, Κωδωνά επιλεγόμενου, τό 
έν τή νήσφ Πριγγίπφ, ύπάρχη καί λέγηται καί παρά πάντων γινώσκηται 
από τούδε καί εις τον εξής άπαντα χρόνον ήμέτερον πατριαρχικόν σταυ¬ 

ροπηγιακόν μετά πάντων τών κτημάτων αυτού πραγμάτων, καί αφιερω¬ 

μάτων κινητών, ιερών σκευών, καί άλλων, καί ακινήτων, τών τε ήδη όν- 

ΕΠΚΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ- ΣΠΟΥΔΩΝ *Έτος ΙΣΤ< 20 
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των καί τών είσέπειτα προσγενομένων αν, προσηλωμένοι- δε καί ηνωμέ¬ 

νοι- ώς μετόχιον άναφαίρετον καί άναπόσπαστον τού κατά τήν Πελο¬ 

πόννησον 8ν τη επαρχίμ Κερνίτζης ιεροί καί σεβασμίου ήμ ετέρου πατρι¬ 

αρχικού καί σταυροπηγιακοί μοναστηριού τής Λαύρας επιλεγόμενου, διε¬ 

ξαγόμενοι- καί δίακυβερνοιμενοΥ παρά τοϋ κατά καιρούς διοριζόμενου όσι- 

ωτάτου καθηγουμένου τοϋ τε ήδη οντος κΰρ Αρσενίου, καί τών μετά ταυ- 

τα διορισθησομένων παρά τών εκεί όσιωτατων μοναστηριακών πατέρων 
καί παο’ αυτών μόνον διεξαγόμενοι-, ελεύθερον δέ, «δούλωτον, άσύδο- 

τον εϊς τό παντελές καί άκαταπάτητον καί μηδενί μηδέν όφειλον διδο- 

ναι μήτε τφ κατά τόπον άρχιερεϊ καί κυρίαρχη τής επαρχίας Χαλκηδο- 

νος, μήτε άλλφ προσώπφ ϊερωμένφ ή λαϊκψ μέχρι καί ενός άβολου, μνη¬ 

μονευόμενου δ’ εν οιύτφ τοΰ κανονικοί πατριαρχικού ονόματος έν πα- 

σαις ταϊς ίεραΐς τελεταις καί μοναστηριακοί; άκολουθίαις, ώς νενύμισται 
καί εΐθισται τοϊς πατριαρχικοϊς καί σταυρδπηγιακοις μοναστηριοις, μη 
εχειν 8έ ποτέ άδειαν ό κατά καιρούς ίερώτατος μητροπολίτης ΧαΑκηδο- 

νός μήτε άλλος τις όποιασοϋν τάξεως καί βαθμοί, Ιερωμένος ή λαϊκός, 

διασεΐσαι, ενοχλήσαι, έπηρεάσαι, καί βάλειν ή βίαν έπενεγκεΐν τοϊς έν 
αίτιο ασκούμενοι; πατράσι μοναχοί; τε καί ίδιιόταις έφ’ οίαδητινι αιτιμ 

καί ’προφάσει. Οί δ’ έν αδτφ ασκούμενοι όσιώτατοι πατέρες δφείλωηι 
διάγει ν εν ειρήνη καί φιλαδελφίρ καί πολιτεύεσθαι άμέμπτω; καί ρυ- 

θμίζειν εύτάκτως τον εαυτών βίοι- πρός τόν κανόνα ηή; δφειλομένης 
ασκήσεως κατά τό μοναδικόν επάγγελμα, καί έπειδαν έν χρειμ χειροτο- 

νίας καί αρχιερατικών λειτουργημάτων ή μνημοσύνην γένωνται, έχωσι 
πάσαν άδειαν προσκαλεϊν Βν αν βούλονται τών αρχιερέων, άνευ πατρι¬ 

αρχικής μέντοι καί κανονικής έκδόσεως, έπί τό έκτελεΐν τάς αρχιερατικός 
λειτουργίας, καί τά μνημόσυνα καί τάς χειροτονίας αυτών μετά πάσης 
τής κανονικής παρατηρήσεως. Έπί τούτοις δ’ 5 κατά καιρούς προϊστάμε¬ 

νος αυτοί τοϋ σταυροπηγιακοί μοναστηριού καί ηγουμενείων, ως γη¬ 

ραιός καί άξιος, 8χη τήν άδειαν έπιτελεϊν τό τής πνευματικής πατρότη- 

τος Ιερόν λειτούργημα καί έξομολογεϊν τούς προσερχομένους αυτφ συμ- 

μοναστηριακούς πατέρας καί μοναχούς, καί λοιπούς χριστιανούς έντος 

τού Ιεροί μοναστηριού καί άνερευνάν τά βάθη τών καρδιών αυτών δι 
έκκλησιαστικοί μέντοι ένταλτηριώδους γράμματος, ώς νενύμισται· τας δ 
έπιλογάς καί αποκαταστάσεις τών έν αΐτφ προϊσταμένων καί ηγουμέ- 

νων καί τάς λοιπάς μοναστηριακός διοικήσεις έχωσι ποιειν τή ειδήσει και 
γνώμη τών προεστώτων καί προκρίτων πατέρων τοϋ ιερού μοναστηριού 

τής Λαύρας, μηδενός τολμώντος έν μηδενί παραβήναι, καί άθετήσαι τήν 
έπιχορηγηθεΐσαν αυτφ πατριαρχικήν καί σταυροπηγιακήν χάριν καί 

ελευθερίαν, ή διασεΐσαι καί διενοχλήσαι τήν άδιάσπαστον αΰτου προσή- 

λωσιν καί ένωσιν πρός τό ιερόν σταυροπηγιακόν μοναστήριον τής Λαύ¬ 

ρας. 'Ός δ’ αν καί όποιος επιχείρηση τρόπφ οίφδήτινι άνατρέψαι όπω- 

σοΰν τά έν τω παρόντι σινοδικώς άποφανθέντα καί έπικυρωθέντα καί 
υπό δούλε.αν άγαγείν καί φόρον τό σταυροπηγιακόν ημών τούτο μοναστή¬ 

ριον ή άποσπάσαι καί άποξενώσαι από τοΰ ρηθέντος ιερού μοναστηριού 
τη. Λαύρας, ο τοιοΰτος οποίας αν ή ταςεως καί βαθμού, άφιορισμένος 
υ π αρχή παρα της αγίας και ομοουσιου, καί ζιοοποιοΰ καί αδιαιρέτου μα- 

καρίας τριάδος τοΰ ενός τή φύσει μόνου Θεοΰ, καί κατηραμένος καί 
ασυγχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος καί τυμπανιαΐος καί πάσαις ταϊς 
πατρ < ιαρχι > καις καί συνοδικαΐς άραΐς ύπεΰθυνος καί υπόδικος τώ αϊ- 

ωνίφ άναθέματι, καί ένοχος τοΰ πυρός τής γεέννης. 

Ταΰτα γοΰν άπεφάνθη καί κεκΰρωται κατά κοινήν γνώμην καί συν¬ 

οδικήν διάγνωσιν, εις δέ τήν περί τούτων ένδειςιν καί διηνεκή τήν ασφά¬ 

λειαν, απελΰθη καί το παρόν πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες έν 
μεμβράναις γράμμα, καταστρωθέν καν τφ ϊερώ κώδικι τής καθ’ ημάς τοΰ 
Χρίστου μεγάλης εκκλησίας καί έδόθη είς τό ρηθέν ήμέτερον πατριαρχι¬ 

κόν καί σταυροπηγιακόν μοναστι'ιριον τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυ¬ 

ρα Γεωργίου τοΰ τροπαιοφόρου, Κωδωνά επιλεγόμενου, έν τή νήσφ 
Πριγγίπο). 

Έν έτει σωτηρίορ αο.)ζφ κατά μήνα Νοέμβριον 

Έπινεμήσεως ια'. 

! Γρηγόριος έλέω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κιον/πόλεως, Νέας Ρώμης καί 
Οϊκουιιενικός IIατριαρχής. 

ί ^ Καισαρείας Φιλόθεος ή ό Εφέσου Διονύσιος ή- δ Ήρακλείας Με¬ 

λέτιος | ό Κυζίκου Μακάριος | ό Νικομήδειας Αθανάσιος ·)* ό Νί¬ 

καιας Δανιήλ ή- δ Χαλκηδόνος Ιερεμίας ή ό Δέρκων Γρηγόριος ή ό 
Θεσσαλονίκης Γεράσιμος γ ό Νεοκαισαρείας Μελέτιος ή- 

I Αθηνών Γρηγόριος ή ό Άγκΰρας Ίωαννίκιος ή ό Νέων Πατρών 
Πολύκαρπος ή ή ό Φερσάλων Παρθένιος 

Έκτοτε ή μονή αΰτη τοΰ αγίου Γειοργίου τοΰ Κουδουνά εξακολου¬ 

θεί νά είναι προσηρτημένη είς τήν έν ΓΙελοποννήσφ μονήν τής Λαύρας, 

οος μετοχιον. αυτής, διατηρούσα συγχρόνως καί τήν σταυροπηγιακήν αΰ- 

τής αξίαν μέχρι σήμερον, διακυβερνάται δέ παρά τοΰ κατά καιρούς υπό 
της Λαύρας διοριζόμενου καθηγουμένου. Έξαίρεσις μόνον παρετηρήθη 
κατά τούς μικρόν μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 χρόνους, οπότε δύο 
ηγούμενοι διωρίσθησαν υπό τοΰ Πατριαρχείου. Τά σχετικά πρός τούς 
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διορισμούς γράμματα ευρών κατακεχωρισμενα εις τους πατριαρχικούς 

κώδικας μεταγράψεις παρατίθεμαι κατωτέρω ’). 

ΐ Κωνστάντιος έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης 

καί ΟΙκουμενικος Πατριάρχης. 

Ί* Αιά τού παρόντος ήμετέρου εκκλησιαστικού αποδεικτικού καί άπο- 

καταστατικού γράμματος γίνεται δηλον, οτι τό κατά την νήσον ΙΙρίγκι- 

πον κείμενον ιερόν ήμέτερον πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν μοναστή- 

ριον τό τιμώμενον επ' δνόματι τού αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωρ¬ 

γίου τού τροπαιοφόρου καί επιλεγόμενου τού Κωδωνά, επειδή έφάνη χρή- 

ζον κρείττονός τίνος έπισκέψεως καί οικονομίας, άτε δή έκ των πρό τινων 
χρόνων άποκατασταθέντων εν αύτφ δύω ιερομόναχων τού μεν Διονυσίου 
τό ζην εκμετρήσαντος πρό ικανού καιρού, τοϋ δε Ιωακείμ μηδόλως εν- 

δειξαμένου την άπαιτουμένην επιμέλειαν, μήτε διατηρήσαντος τάς ύπο 
σχέσεις αυτού καί συμφωνίας εις έκπτωσιν χρέους, επισκευήν καί την 
λοιπήν τού μονυδρίυυ περί ποίησαν, μήτε έπαρκοΰντος άμφοτέροις τοϊς 
μονυδρίοις, αύτφ δηλ- τφ Κωδωνά καί τφ τού αγίου Νικολάου έμπεπι- 

στευμένου όντος καί αυτού τφ ρηθέντι Ιωακείμ, διά ταϋτα ή μετριότης 
ήιιών μετά των περί ημάς Ίερωτάτων συναδέλφων αρχιερέων συσκεψά- 

μενοι περί τούτου, επειδή κατείδομεν δτι ό όσιώτατος έν ίερομονάχοις 
κυρ Θεοφάνης 6 πρό χρόνων χρηματίσας έν τφ ίερφ αύτφ μονυδρίφ καί 

ζήλον διακαή υπέρ αυτού ένδειξάμενος, τά τε άλλα τούς ηθεσι κόσμιος, 

καί ιεροπρεπής παραστάς ήδη συνοδικώς, έζήτησεν άναλαβεϊν τήν διοί- 

κησιν τού μονυδρίου τούτου υποσχόμενος τήν τε έξόφλησιν τού χρέους 
αυτού κατά μικρόν, τήν άναγκαίαν επισκευήν, καί τήν λοιπήν άπασαν οι¬ 

κονομίαν καί επωφελή αυτού διεξαγωγήν, καθυποσχόμενος επί τοΰτοις 
διατηρείν πάντας τούς πολιτικούς ορούς, γνήσιος ραγιάς τής κραταιάς 
οθωμανικής βασιλείας γνωριζόμενος, καί περί πάντων ύπείκειν τή καθ' 
ημάς τού Χριστού μεγάλη εκκλησία, διά ταϋτα έπινεύσαντες ταΐς δεήσε- 

σιν αυτού, άτε δη γνωστού οντος καί έκ τής προλαβούσης πείρας τοϋ 
θερμουργοϋ τρόπου αυτού, κάντεύθεν πεποιθότες επί τή άρίστη διοικήσει 
τού μονυδρίου τούτου, άποκατεστήσαμεν ήδη αυτόν ηγούμενον τού ιε¬ 

ρού τούτου μοναστηριού τού αγίου Γεωργίου Κωδωνά, ΐνα έχη αύτό 
καί πάντα τά κινητά καί ακίνητα αύτού κτήματα καί πράγματα υπό τήν 
διοίκησιν αύτού, καί οικονομίαν, έπισκεπτόμενος αύτό θεοφιλώς καί έπι- 

1 Κώδικες πατριαρχικού άρχειοφυλακίου. Τόμος ΙΖ’ σελ. 217. 
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μελούμενος τής επί τά πρόσω αύξησεως αυτού. Τούτου χάριν γράφοντες 
αποφαινομεθ-α συνοδικώς μετά των περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων καί 
ύπερτηιων τιυν έν άγίφ πνευματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλει¬ 

τουργών, Ϊνα ό είρημένος όσιώτατος έν ίερομονάχοις κυρ Θεοφάνης, 

υπάρχη τό από τούδε καί λεγηται καί παρά πάντων γινιύσκηται ηγούμε¬ 

νος τού διαληφθέντος έν ΓΙριγγίπφ ιερού ήμετέρου πατριαρχικού καί 
σταυροπηγιακού μονυδρίου τού άγιου Γεωργίου Κωδωνά επιλεγόμενου, 

καί έχη τόμονύδριον τούτο υπό τήν διοίκησιν αύτού έπισκεπτόμενος καί 
καλλιεργών τά κτήματα αυτού καί νεμόμενος τάς επικαρπίας καί εισοδή¬ 

ματα, και περί πάντων κρατών ακριβή λογαριασμόν. Όφείλει δέ ή αυτού 
οσιοτης δέχεσθαι καί περιθάλπειν πάντας τους έν αύτφ άποστελλομέ- 

νους παρα τής εκκλησίας ασθενείς, καί άλλους λόγω φυλάξεων, λαμβά¬ 

νουν παρ’αυτών τά τής ζωοτροφίας αϊτών έξοδα, έκπίπτειν' δέ κατά μι¬ 

κρόν καί έξοφλεΐν τό χρέος τού ιερού αύτού μονυδρίου πληρών καί τά 
διάφορα αύτού άφ’ ής ημέρας άνέλαβε τήν ήγουμενείαν καί προς τούτοι; 

ποιεΐν τάς Αναγκαίας επιστασίας καί μερεμέτια, κα| φοοντίζειν έπιμε- 

Λως τής εύρυθμίας αύτού καί τής διηνεκούς έκτελέσεως των Ιερών ακο¬ 

λουθιών καί πρό πάντων διατηρεί ν τούς πολιτικούς όρους καί θεσμούς 
και τα ραγιαδικά χρέη καί καθήκοντα πάντα ύπείκειν τε καί ύποτάσσε- 

σθαι τή καθ ημάς τού Χρίστου μεγάλη έκκλησία καί προς αυτήν περί 
πάντων άναφερόμενος, ού μην δέ αλλά φυλάττειν καλώς καί πάντα τά 
μοναστηριακά κειμήλια καί πράγματα όσα παρεδόθησαν ήδη αύτφ διά 
κατάστιχου. Οθεν εις ένδειξιν έπεδόθη τή αυτού όσιότητι καί τό παρόν 
ημών εκκλησιαστικόν αποδεικτικόν καί άποκαταστατικόν γράμμα. 

Εν μηνί Όκτιοβρίω Ίνδικτιώνος ΣΤ'. ,αωλβλ 

ΐ ό Καισαρείας Ιϊαίσιος ΐ ό Χαλκηδόνος Ζαχαρίας + ό Λέρκων 
Νικηφόρος ΐ ό Δυρραχίου Χρύσανθος. 

1- Αιά τού παρόντος ήμετέρου εκκλησιαστικού αποδεικτικού καί άπο- 

καταστατικοϋ γράμματος 1 γίνεται δήλον, ότι εις τό κατά τήν νήσον ΓΙρίγ- 

κιπον κείμενον Ιερόν Ήμέτερον πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν μο¬ 

νά στ ήριον τό τιμώμενον επ' δνόματι τού αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος 

Γεωργίου τού τροπαιοφόρου καί επιλεγόμενον τού Κωδωνά, μετά τήν 
απ’ αυτου παραίτησιν τού κυρ Θεοφάνους, ή μετριότης ήμών άπεκατέ- 

στησε “Ηγούμενον τον όσιώτατον έν ίερομονάχοις κυρ Αγαθάγγελον, 

1 Εκ τοϋ κωδικός τοϋ πατριαρχικοί άρχειοφυλακίου, τόμ. ΚΓ'. σελ. 19. 
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άτε δή κόσμιον τοΐς ήθκσι. ιεροπρεπή και ζηλωτήν καί υποσχόμενου την 
κατά μικρόν Ιξόφλιριν τοΰ χρέους, την άναγκαίαν έπισκευήν καί^ την 
Λοιπήν άπασαν οικονομίαν καί έπωφελή αυτού διεξαγωγήν. Έφ’ ψ καί 
γράφουσα άποφαίνεται έκκλησιαστικώς, ϊνα ο ειοημένος όσιωτατος έν 
ίερομονάχοις κυρ Αγαθάγγελο: ίύτάρχιι ιό από τοΰδε και λέγηται, καί 
παρά πόντιον γινιόσκηται Ηγούμενος τοΰ διαληφθεντος έν Πριγκιπω 
ιερού ήμετέρου Πατριαρχικού καί Σταυροπηγιακού μοναστηριού του 
αγίου Γεωργίου τοΰ Κωδίυνά, καί εχη αυτό τε καί άπαντα τα κινητά 
καί ακίνητα αυτού κτήματα καί πράγματα υπό την διοίκησιναυτού και 
οικονομίαν έπισκεπτόμενος καί καλλιεργών ταντα, καί νεμόμενος και 
απολαμβάνουν τάς έπικαρπίας αυτού καί εισοδήματα καί περί πάντων 
κρατών ακριβή λογαριασμόν, δστις καί οφείλει δέχεσθαι καί περιθάλπει ν 
πάντα; τού; εις αυτό άποστελλομένους παρά τής εκκλησίας ασθενείς και 
άλλους λόγω φυλάξεως, λαμβάνων παρ’αυτών μόνον τά τής ζωοτροφίας 
έξοδα* έκπίπτε.ιν δέ κατά μικρόν καί τό χρέους τού ιερού τούτου μονα¬ 

στηριού πληρών και τά διάφορα των όφειλομένων, άφ’ ής ημέρας άνέλαβε 
τήν ήγουμενείαν καί προσέτι ποιων τάς αναγκαίας έπισκεσας και μερεμέ- 

τια καί φροντίζων έπιμελώς τής εύρυθμίας αυτού καί διρνεκού; έκτελέ- 

σεω; των ιερών ακολουθιών, έτι φυλάττων καλώς καί πάντα τά μοναστη¬ 

ριακά κειμήλια καί πράγματα, όσα παρεδόθησαν ήδη αύτφ διά καταστι- 

χα>ν καί πρό πάντιον διατηρεί ν τά -θρησκευτικά καί ραγιαδικά καθήκον¬ 

τα καί χρέη ΰπείκων και υ π ο τα σ σ ο μ ενο ς τή καθ ήμάς τον Χον μεγάλη 
έκκλησίφ, καί πρός ιτοτι'|ν περί πάντων άναφερόμενος. Οθεν είς ένδει.ξιν 
έπεδόθη τή αυτού όοιότητι τό παρόν ήμέτερον εκκλησιαστικόν αποδει¬ 

κτικόν καί άποκαταστατικόν γράμμα 

Έν μην! "ίουλίισ ίνδικτκονος 1 Ε ,αωμβ · 

4. Ναοί— Παρεκκλήσια—' Επιγραφαί. 

Ό Ναό; τον όποιον ΐδρυσεν ό μοναχός Ήσαΐας καί δστις από πολ- 

λού ήδη χρόνου δεν λειτουργεί, είναι λιθόκτιστος καί άπλυύστάχος., Η1 

κυρία καί αρχική πύλη είναι έκ των έμπροσθεν, αλλά άιό ετών έχει 
κλεισθή’ μία άλλη πλαγία είσοδος άγει όχι αμέσως είς τον ναόν άλλ’ εις 
έτερον, πρόναον μάλλον, τιμώμενον είς μνήμην τού αγίου Χιχραλάμπους, 

όπου υπάρχει τοιχογραφία παριστώσα τον αρχάγγελον έργον του 1 8ου 

αΐώνος καί διατηρούμενη είς αρκετά καλήν κατάστασιν. 

ΔΓ αυτού εισέρχεται τις είς τόν κυρίοις ναόν, δστις δεν παρουσιάζει 
τίποτε τό εξαιρετικόν έκτος τού τέμπλου, τό οποίον είναι μαρμάρινον μέ 
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διαφόρου; παραστάσεις καί έχει αρχαϊκόν τύπον καί μάλιστα ρυθμόν 
Βυζαντινόν. Επίσης έν τφ ναφ υπάρχει καί μικρόν εϊκονοστάσιον φέρον 
την εικόνα τού αγίου Γεωργίου, επί τού οποίου υπάρχει ή έξης επι¬ 

γραφή : 

ΑΙΑ (ΖΗΝΔρΟΜΙΟ Ι<€ ΜΗΖΟΝΟβ 

βΠΙΜβΛΙΑΟ ΗβΑΙθγ ΜΟΝΑΧΟγ. 

- ΚΤΠΌρΟΓ Κβ ΗΓθγΜ6Νθγ ΤΗ(: ΑΓΙ 

ΑΓ μονηο τογ Απογ Γβοορπογ κογ 

ΛΟγΝΑ ΑΙΑ ΠρβΟΚΗΟΝ . ΤΗΟ 

βΟΝΙΟΥ ΜΑΚΑρίΟΤΗΤΟΟ. 17 5 4 

Εντός τυΰ ιερού βήματος καί πέριξ τής αγίας Τραπέζης υπάρχει 
έτέρα επιγραφή : 

Ρ 

ι π ιι ιοθμίί κγριβ τα)Ν βγβ&α>ι ι χριοΊΑΐ ια)ΐ ι και τογ ΑογΑογ αογ 

θβθφλΝθγβ Ι6|ΌΜΟΝΑΧθγ ΚΑΙ ΗΓΟγΜΟΝΟγ ΤΗβ ΜΟΝΗβ ΤΑγΤΗΟ. 

1838. 

Είς άμφοτέρους τους έμπροσθεν τού τέμπλου ευρισκομένους δύο μαρ¬ 

μάρινους κηροστάτας (μανουάλια) υπάρχει ή έξης επιγραφή : 

γ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΟγΝΙΚΟΑλΟγ 6ΚΑΤ<=|ΜΝΗβ Κβ ΤΟΝ ΤβΚΝΟΝ βΤΟβ 1790. 

Διά μικράς μαρμάρινης έσιυτερικής κλίμακος κατέρχεται τις είς τό 
άγιασμα, δπου υπάρχει μαρμάρινη ανάγλυφος είκών τού αγίου Γεωργίου. 

Έδώ ακριβώς εύρέθη καί ή θαυματουργός είκων τού αγίου. 

Ό νέος ναός τής μονής άνφκοδομήθη υπό τού φιλότιμου καί ζηλευ¬ 

τού ήγουμένου κ. Διονυσίου Παϊκοπούλου τφ 1905 έγκαινιασθείς τή 
Μη Σεπτεμβρίου 1908. Είναι λιθόκτιστος καί κατά πολύ εύρυχωρότερος 
τού.παλαιού, απέριττος καί έστερημένος αρχιτεκτονικών επιδείξεων. Ή 
μόλις θολουμένΐ] κορυφή του βαστάζεται εκατέρωθεν υπό κιόνων έπι- 

στεφομένων υπό κιονοκράνιον Βυζαντινού ρυθμού, φέρει δέ έν μεν τφ 
κέντρο) τόν Παντοκράτορα πέριξ δέ τούς τεσσαρας Εύαγγελιστάς. 

Άρχιτέκτων τοΰ ναού εγένετο ό κ. Χρήστος Κότζας, την δέ εσωτε¬ 

ρικήν διακόσμησιν αυτού συνετέλεσεν ό τόν πατριαρχικόν οίκον διακο- 

σμήσας κ Ιωάννης Παπαδόπουλος, των αγιογραφιών όφειλομένων είς τόν 
χρθ)στήρα Έυασαφαίου μοναχού, ή δέ οίκοδόμησις έστοίχισε λίρας όθο)- 
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μάνικάς χρυσά; 150.). Εις τον ναόν τούτον ευρίσκεται ή αρχαία εικών του 
αγίου Γεωργίου κατάφορτος άναθημάτων, παράπλευρο»; δε ταύτης κεϊ- 

ται πτερά χρυσοκέντητο; επί μετάξινου υφάσματος ψέρουσα τήν έ£ής 

«φιέρωοιν : 

Γ Τ — 'Γ 
λοιοιο ικ; αουληο ογ οογ ζ^υιϊ^ και α)Ν τεκι-κο 

και αιημηί ριογ βτοΓ. λψ^Γ; ιογΝίογ 1 

Εκτός των δυο τούτων ναών ύπαρχουσι καί δυο μικρά παρεκκλή¬ 

σια. Τό εν τιμάται εις μνήμην της Θεομητορος τών Βλαχερνών καί κεί- 

ται ακριβώς κάτωθεν τού νέου ναού. Εις το παρεκκλησίαν τούτο, υπέρ 
είναι θολωτόν, κατέρχεται τις διά εξωτερικής μικρά; κλίμακας και υπό τό 
δάπεδον αυτού διά μεγάλη; επιστομίου πλακάς καλύπτεται άγνωστον, 

υπόγειον. Εντός τού ιερού επί τής αγίας προθέσκως υπάρχει μαρμάρινη 

πλάξ, πέριξ τής οποίας άναγινώσκκι τις. 

{· τιο παναγιαο βλαχορνα €Ν βτι χψι ΐθ ψϋΒΐ’ογ'χ... 

'Η ενταύθα ευρισκόμενη εΐκών τής παναγίας λέγεται ότι εύρέθη εν¬ 

τός τής γης φαίνεται δ’ αρκούντως παλαιά. 

Τό έτερον παρεκκλησιυν τιμάται εις μνήμην τών αγίων Αποστόλων, 

είναι πολύ νειότεοον, άνευ έσιοτερικού καί εξωτερικού διακόσμου, κεΐται 
δέ παραπλευρως τού αγιάσματος, ίδρυθέν τώ 18137 υπό Σεραφείμ Λαύ¬ 

ριο) του ως αναφέρει ή άνωθεν τής εισόδου επιγραφή. 

Τό ήγουμενεΤον τής μονής είναι παλαιόν καί άπλούν άποτελούμενον 
από δυο ορόφους εκ τεσσάρων δωματίων έκαστον. Εις την μεγάλην αί¬ 

θουσαν τού δευτέρου ορόφου, ή τις είναι αρκετά ευπρεπής, ευρίσκεται 
από τού 18!»ί τό λεύκωμα τής μονής εν ω καταγράφονται τά ονόματα 
καί αΐ εντυπώσεις ήμετέρων καί ξένων επισκεπτών. 

Επίσης ολίγον χαμηλότερον τού παλαιού ναού υπάρχει σειρά πα¬ 

λαιών οικημάτων οποί» άλλοτε έκλείοντο οΐ φρενοβλαβείς, έμπροσθεν δέ 
αυτών υπό την λιθόστρωτον αυλήν ύπάρχουοι δύο παλαιαί δεξαμεναί 
πλήρεις ύδατος, αίτινες χρησιμεύουσι διά τάς άνάγκας τής μονής. Έπί 

μιας τούτων υπάρχει η έξης επιγραφή 
άνωθεν: 

ογοκογτλρΛΗ σοφαρ1 

Ή έν τΓ| νήσω ΙΙριγκίπφ ιερά μονή άγ. Γεωργίου Κουδουνά. 

πλαγίως δέ : 

ΠΟγΧΑΓΗρΛΤ ΚλΓΗαβρΛΗ ΘΝΤΗρΛΗΚΛΗ 
ΤΑΤ2Η Οβφ6|ΉΝ ΠΑΠΑΜΗΝ ΑΓΗΒΑΟΙΛ 

Ο ΑΓΗΟΟ ΓβΟρΠίΟΟ 1781 

Εί- τήν μονήν εύρίσκονται καί τά εξής άγια λείψανα. 

Η χειρ τού αγίου Παντελεήμονος, μέρος τής χειρός τής όσιας Ευ¬ 

γενίας καί διάφορα άλλα μικρά τεμάχια τών αγίων, Χαραλάμπους, Δαμι¬ 

ανού, Χριστόφορου, Μερκούριού, Παρασκευής, Τρύφωνος, Φιλαρέτου, Θε¬ 

οδώρου τού Γήρα)νος, Στεφάνου καί Βαρβάρας. 

5. Κατάλογος 'Ηγονμένων τής μονής. 

1. 'Ησαΐας 

2. νΑ νθιμος 

3. Μελέτιος 

4. Αρσένιος 

5. Αυξέντιος 

6. Θεοφάνης 

7. Αιονναιος 

ο και κτιτωρ τής μονής 1752—1781. 

ό άναφερόμενος εις τό σιγίλλιον τού ΙΙατριάρχου 
Γαβριήλ τού Δ'. κατά Μάϊον τού 1781. 

άναφερόμενος εις έγγραφον ευρισκόμενον έν τή 
μονή φέρον χρονολογίαν 26 Φεβρουάριου 1791. 

ό άναφερόμενος έν τφ σιγιλλίφ τού ΙΙατριάρχου 
Γρηγορίου τού Ε’. τώ 1807. 

άναφερόμενος εν τινι έγγραφη) ευρισκόμενη) έν τή 
μονή υπό ήμερ. 25 Αύγουστου 1816. 

Πάοχος (τό α'.) 

8. Ιωακείμ ήγουμενεύσας μέχρις Όκτωβρίου τού 1832. (Οί τρεις 
ούτοι άνευ χρόνου ήγουμενείας άναφέρονται εις 
τον διορισμόν τό β' τού Θεοφάνους), 

9. Θεοφάνης Πάοχος (τό β'.) άπό Όκτωβρ. 1832—Ιουνίου 1842. 

10. Αγαθάγγελος άπό Ιουλίου τού 1842. 

11. Πορφύριος 77. Άνδρέον άπό Ιουνίου 1852—Μαρτίου 1864. 

12. Σεραφείμ Γεωργίου κατά Μάρτιον τού 1864 

13. 3Αρσένιος Ρονφογάλης —189ο. 

14. Διονύσιος Παϊκόπουλος άπό τού 1895—Νοεμβρίου 1936. 

15. Κλεόνικος Γεωργίου άπό Νοεμβρίου 1936 καί εντεύθεν. 

1 Είναι τό όνομά τοΰ τεχνίτου. 

Έκ τών ηγουμένων μνείας άξιοι, έκτος τού ιδρυτού Ήσα'ίου, είναι 
6 Θεοφάνης Πάσχος δίς ήγουμενεύσας καί πολλάς έπισκευάς καί άνα- 
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καινίσεις ποιησάμενος καθώς και 6 αείμνηστος ΙΙαϊκόπουλος ό επί τεσ¬ 

σαρακονταετίαν ήγουμενευσας καί πολλά υπέρ των συμφερόντιον τής μο¬ 

νής μοχθήσας1. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ. ΜΑΛΕΤΣΚΟΣ 

ι Περί τοϋ ηγουμένου Διονυσίου Παϊκοπούλου ΐδε ; α') Εγκυκλοπαιδικόν Η~ 

μεοολόγιον Σ. Ζερβοποΰλου 1937, σελ. 209—214, β') Γ ε ω ρ γ. Π σ. π α- 

δοπούλου Μεγάλου πρωτεκδίκου τής τοϋ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας '■ Λό¬ 

γο; Επικήδειος έκπεφωνημένος κατά την κηδείαν τοΰ αειμνήστου Διονυσίου 11α- 

ϊκοπουλου Ηγουμένου τής έν Πριγκίπψ Ίεράς Μονής τοϋ Αγίου Γεωργίου (Κου- 

δουνά) έν τφ ίερφ ναφ τής μονής τη 7 Νοεμβρίου 1936. 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ΜΕΣΟΜΗΔΗΣ ΚΑΙ ΝΟΝΝΟΣ 

Τοΰ Μεσομήδους, το Π επί των χρόνων τοϋ αΰτοκράτορος Άδριανοΰ 
ζήσαντος, μεμαρτυρημένως γνήσιος ύμνος εινε μόνος ό Εις Νέμεοιν, ως 

εΐπον καί αλλαχού (Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΔ', 1938, σ. 355, 364, 366- 

367) Τούτον γινώσκει καί μιμείται ό Συνέσιος, ώς έδειξα (αυτόθι), σ.λλ’ 

ΰπ’ ούδενός, καθ’ όσον γινώσκω, παρετηρήθη, δτι καί ό Νόννος έν τοΐς 
Διονυσιακοί; φαίνεται γινώσκων αυτόν. 

Άλλα πριν ή δι«λόβιο περί τούτου, καλόν νομίζω νά εϊπω άλλα τι- 

νά άγνοηθέντα υπό των γραψάντων περί τοϋ ϋμνου τοΰ Μεσομήδους. 

Τον ύμνον έξέδωκαν άλλοι τε καί ό Ι&ιι έν Μαδ. δοπρϋ. §τ. σ. 468 

κέξ., 6 λΥΐΙαηιολνίΙζ έν Οπεείι. νοτδίςαπδΐ σ. 604 καί ό Ηοπιει έν 
3ίΙζηιιο;556Γ. άβτ ΑίεβχΙ. άετ ΙΥίδδεηδοΙι. ίπ λΥίεη 1928, άρ. 207, σ. 38, 

καθ’ ον παρατίθεμαι καί εγώ αυτόν ενθάδε μετά τινων προσθηκών καί 
μεταβολών. 

Νέμεοι, πτερόεοοα, βίου ροκά, ? 

κνανώπι ϋεά, ΰνγατερ Δίκας, 

« κουφά φρυάγματα ϋνατών 

έπέχεις άδάμαντι χαλινφ, 

5 Ργϋονσα δ’ νβριν δλοάν βροτών 

μέλανα φ&όνον εκτός ελαύνεις, 

υπό οόν τροχόν άστατον, άιοτιβη 

χαροπά μερόπων στρέφεται τνχα, 

ληβονσα δέ τιό.ρ πόδα βαίνεις. 

10 γανρούμενον αυχένα κλίνεις, 

υπό πηχυν αεί βίοτον μετρεΐς, 

νεύεις δ” υπό κόλπον δφρνν αεί, 

ζυγά και μέτρα κρατούσα, 

ϊλαϋι, μάκαιρα, δικασπόλε, 

15 Νέμεοι, πτερόεσσα, βίου ροπά. 

Νέμεοιν ϋεόν αδομεν άφϋίταν, 

Νίκην ταννσίπτερον, όμβρίμαν, 

νημερτέα καί πάρεδρον Δίκας, 

ά τάν μεγαλανορίαν βροτών 

20 νεμεσώσα φέρει κατά Ταρτάρον. 

5 έχουσα V.—6 έκτος ελαύνεις οηι. V.—[9 πάρ πόδα εί 8γηεδ. 

παρά πόδα; Ογ&£ Οχρτ. Οοά. Βοίά XII, 81, Αροδίοΐ. VIII, 60 6, XII, 

6], —11 βιοτάν κρατείς 3γιΐ6δ. διιίά.—12 κόλπον αεί κάτω όφρυν ΥΝ 
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κόλπον όφρύν κάτω ΒεΠεπηαηη [Βογ^Ε] κόλπον δφρυν αεί \νί1. —ζυ¬ 

γόν μετά χειρα Ν V μετρά (ϋίο. Μοη. Ρατ. 2458. — Θεών αίδομένα ςρθιταν 
Νν (φθιτάν V) οογγ. Βε11βηη»ηη άφθιτον \νί1.—δίκαν οογγ. Ηογ- 

ηΐ3,ηιι.—20 νεμέσεως άφαιρεΐς καί ταρτάρου οοάά. οογγ. ΒεΙ1επιΐ3.ηη ’ 

φέρεις, φέρει \νί! [Οί. 3οϊι. Ειιγ. Ρΐιοοη. 188 Νέμεσις’ θεά παρ’ 'Έλ- 

λησι τιμωρούμενη τούς μεγαλαύχους. τουτέστιν, ώ θεά νεμεσώοα... τούς 
αλαζόνας]. {7—8 Τγάιΐ5 Πο ηιβπδ. 184 \νίΐ.]. 

’Έχω την γνώμην, δτι ή σειρά των στίχων τού ύμνου εινε τεταρα- 

γμένη. Τό ποίημα ήρχετο από τού 10 στίχου «Νέμεσιν δέον αδομεν 

άφϋίταν», ειποντο οί στίχοι «Νίκην ταννσίπτερον — κατά Ταρτάρον (17- 

20) καί το ύτο τό μέρος ή το τό προοίμιον τού ύμνου, ειτα δ5 ήκολούθει 
τό κύριον μέρος αυτού άρχόμενον από τού στίχου «Νέμεοι, πτερόεσσα, 

βίου ροπά » καί λήγον εις τον αυτόν στίχον (1—15). Προς τούς στίχους 
Νέμεσιν θεόν αδομεν άφθίταν, [ Νίκην ταννσίπτερον, όμβρίμαν» παρα- 

βάλλω τον ΑΒ' Όμηρικόν ύμνον «Μήνην άείδειν ταννσίπτερον έσπετε 
Μούσαι | κλπ.». "Οτι δ! οί στίχοι «ΐλαδι μάκαιρα, διπασπόλε, | Νέμεοι, 

πτερόεσσα, βίου ροπά» (14 -15) ήσαν τό τέλος τού ύμνου, δεικνύουσιν 
άλλοι ύμνοι, οίον ό Κ/ Όμηρικός "Υμνος εις "Ηφαιστον, άρχόμενος μέν 
από τού «"Ηφαιστον κλυτόμητιν άείδεο, Μούσα λίγεια», λήγουν δ’ εις τον 
στίχον (8) «άλλ’ ΐληδ' "Ηφαιστε1 δίδου δ’ αρετήν τε καί όλβον» και ό 
βραχύτατος ΚΓ' εις Δία, άρχόμενος από τού «Ζήνα θεόν τον άριστον 
άείοομαι καί μέγιστον», καί λήγων εις τον στίχον «ΐληδ’, εύρύοπα, Κρο- 

νίδη, κύδιστε, μέγιστε». 

Νομίζω, ότι δ Μεσομήδης ποιων τον ύμνον τούτον έλαβεν εν τισι 
προ οφθαλμών τον Εύριπίδην. Παρά τούτφ λέγει ή Αντιγόνη Φοιν. 

182 κέξ. 

Ίοδ, | Νέμεοι καί Διός βαρύβρομοι βρονταί, 
κεραυνών τε φώς αίθαλόεν, σύ τοι 
μεγαλανορίαν νπεράνορα κοιμίζεις. 

Μιμούμενος δ Μεσομήδης λέγει 

16 Νέμεοιν θεόν αδομεν άφθίταν, 

1 9 ά χάν μεγαλανορίαν βροχών 
20 νεμεσώσα φέρει κατά Ταρτάρου 

ΜΙ μίμησις είνε προφανής, καί ή λέξις μεγαλανορίαν τού Μεσομήδους 
βέβαιοί τήν παρά τφ Ευριπίδη γραφήν μεγαλανορίαν, ήν πολλοί φιλόλο¬ 

γοι μετέβαλον εις μεγαλαγορίαν κατά τον ΥαΙοΕοιιαΟΓ, προσκρούοντες εις 
τήν ρήσιν «μεγαλανορίαν νπεράνορα». Ό Δημήτριος Βερναρδάκης εν τή 
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έκδόσει των Φοινισσών σ. 285—280 διαλαμβάνων περί τής μεταβολής 
τής γραφής λέγει: « . . . Μόνος ό Έρμάννος, ό πρότερον αποδεχθείς 
τήν διόρθωσιν, μεταγνούς έπειτα έξέδωκε τό «μεγαλανορίαν» λέγων δτι 
τό «μεγαλανορίαν ύπεράνορα», είρημένον κατά τά παρά τοΐς τραγικοΐς 
ενπηχεις χεΐρες, καλλίπηχνς βραχίων, καλΜχειρες ώλέναι κτλ., έρρωται. 
Άλλ’ αποκρούει 6 Γεέλιος τά παραδείγματα ταύτα ώς άλλότρια, ά)ς οί- 

κεΐον δέ, λέγει, παράδειγμα θά έθεώρει άν είπέ τις Έλλην ενπηχεις 

πήχεις, καλΜχειρες χεΐρες κττ. Άλλ’ ούδ’ ή άλλως εμπειρική αύτη άξίω- 

σις τού Γεελίου είνε δικαία, άφ’ού τό «πήχεις» καί τό «χεΐρες» δεν «ει- 

νε σύνθετα. "Αλλως δεν έννοούμεν ημείς διά τί δεν δύιαταί τις νά εΐπη 
έλλ ηνιστί π. χ. παρήγορος προσηγορία, κακοφνής παραφυάς, φιλανδρία 

άνανδρος, κττ., άτινα έχουσι λογικώς τε καί γλιυσσικώς άριστα, όταν τά 
άπαιτή δ λόγος Καί ό Κλότσιος έτήρησε τήν γραφήν τής παραδόσεως... 

άλλ’ ούχί καί πειστικόν τι υπέρ αυτής εϊπιόν». 

Πάντως πειστικόν περί τής παραδεδομένης γραφής παρά τφ Ευρι¬ 

πίδη είνε, ώς είπον, τό άγνοούμενον υπό των φιλολόγων χωρίον τού Με¬ 

σομήδους. Έμνημόνευσα δέ τά εΐρημένα υπό τού Δ. Βερναρδάκη, όπως 
δείξω, δτι καί οΰτος οΰδέν προσέθηκεν εις δσα όρθώς είπεν ό Ηοπηαηη. 

Ούδ’ έχει σημασίαν τινά, δτι αι λέξεις χεΐρες καί πήχεις δεν είνε σύν¬ 

θετοι. 

Κατά γνωστοτάτας χρήσεις τής 'Ελληνικής γλώσσης είπεν δ Ευρι¬ 

πίδης «μεγαλανορίαν ύπεράνορα», ώς είπεν έν τω αύτφ χωρίω καί «βα- 

ρνβρομοι βρονταί», καί Εκ 0>ί)—07 «βραδνπουν ήλνοιν άρθρων», καί 
Άνδρ. 652—653 «ον πεσήματα | πλεΐσθ’ Ελλάδος πέπτωκε δοριπεχή νε¬ 

κρών», καί ’ίφ. Τ. 144 «δνσδρηνήτοις ώς δρήνοις έγκειμαι», καί Ίκ. 603 

κέξ. «εί δ’ άρείφαχοι φόνοι μάχαι οτερνοτνπεΐς τ’ . . . κτύποι φανήσον- 

ται», καί *Ηρ. 1070 «άπόκρνφον δέμας υπό μέλαθρον κρύψω», καί Φοιν. 

10θί) κέξ. «τάς άγριας δτε | δυσξενετόν ξννετόν μέλος έγνω I Σφιγγός ά- 

οιδοΰ κτέ.», καί 1549 «πόδα οόν τυφλοπονν», καί Τρο). 232 «ταχύπονν 

ίχνος», καί Άνδρ. 714 «άπαιδας ημάς δει καταστήναι τέκνων»; κλπ. 

Πρβ. έπ καί «βοών ίπιβονκόλος άνήρ», «α> πόλος αιγών», «ονών ον- 

βόσια», «πόδάνιπτρα ποδθ)ν», «ενπαις γόνος», «ενπαιδα . . . νΐέα Πηνελό¬ 

πης», «ή των νεογνών τέκνων παιδοτροφία», «άπαις γνησίων παίδων», 

«άσκενον . . . ασπίδων τε και στρατόν», «άρτίως νεοσφαγής», «καιρός εύ¬ 

καιρος», «νεώσοικους ώκοδομήσαμεν *, «νεώσοικους τε ώκοδομησάμεδα» 

κλπ. 

Τό επί θετόν τής Νεμέσεως πτερόεσσα ελαβεν ό Μεσομήδης παρά 
δοκίμων ποιητών Ό Σοφοκλής λέγει περί τής Σφιγγός Οίδ. Τ. 508 «φα¬ 

νερά γάρ επ’ αύτφ πτερόεσσ’ήλθε κόρα | ποτέ, κτέ.», καί ό Ευριπίδης περί 
τής αυτής Φοιν. Ό18 κέξ. «έβας, έβας | ώ πτερονσσα, γάς λόχευμα | νερ- 
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τέρου τ’ έχίδνας, | Καδμείων α.ρπαγά, κτε.» καί 1041 «ά πτερονσσα παρ¬ 

θένος». "Εχω δέ την γνώμην, δτι ό Μεσομήδης λεγων «Νέμεσι πτερόεσ- 

σα, βίου ροπά, κυανώπι θεά, θυγατερ Δίκας» μιμείται τό μνημονευθέν 
χωρίον τοϋ Ευριπίδου «εβας, εβας, κτέ.», γενεαλογών καί αυτός την Νε- 

μεσιν, ως ό τραγικός ποιητής γενεαλογεΐ την Σφίγγα, ή δέ ρήσις τοΰ Με- 

σομήδους «βίου ροπά» αντιστοιχεί προς την τοϋ Ευριπίδου «Καδμείων 

άρπαγά». 

Έχει δέ ό Μεσομήδης τό έπίθετον πτερόεσσα καί εν τφ έπιγράμματί 
εις Σφίγγα 3Ανθ. Παλ. ΙΔ', 65, 3 «πτερόεσσα μέν ήν τά πρόσω γυνά». 

Περί τοϋ επιγράμματος τοότου τοΰ Μεσομήδους θά γράψω διεξοδικώς 

εν άλλο) τόπφ. 

Ό χαλινός, δι’ οϋ ή Νέμεσις έπέχει «κοΰφα φρυάγματα θνατών» 

(στ. 3—4) έλήφθη ωσαύτως παρά τοΰ Ευριπίδου λέγοντος Βάκχ. 386— 

388 «άχαλίνων οτομάτων ( άνομον τ’ άφροαννας | τό τέλος δυστυχία». 

Τοΰτο κατεΐδεν ό Συνέσιος καί ειπεν εν τφ έπιγράμματί Άνθ. Πλαν. 

223. 

'Η Νέμεσις προλέγει τφ πηχεϊ τφ τε χαλινώ 

μητ3 άμετρόν τι ποιεΧν μητ3 αχάλινα λέγειν 

(ΐδ. τά γεγραμμένα ύπ’ έμοΰ έν Ποιημ. Σννεσίον τον Κνρηναίον, μέρ. 

Β',—Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΔ', 1938, σ. 366) Φέρεται δέ καί παρά 
τφ Νόννφ περί τής Νεμέσεως ΜΗ', 385—386 δτι «... διέρχεται έδρα¬ 

να κόσμου [ άνέρας νψιλόφονς άλντω σφίγγονσα χαλινώ». Πρβ. καί Όρφ. 

"Υμν. 61 Α5ο1 «... ουδέ σε λήθει | ψυχή νπερφρονέουσα λόγων άδιακρί- 

τφ όρμϊί». 

Επειδή δέ ή Νέμεσις: ταυτίζεται υπό τινων καί προς την Άδράστειαν 
(ϊδ. Νόννον έν τοΐς έπειτα), ό Μεσομήδης λεγων προς την Νέμεσιν (στ. 

7) «μέλανα φθόνον εκτός ελαύνεις·» μιμείται τον Εΰριπίδην, παρ’ φ φέρε¬ 

ται Έήσω 342—343 «' Λδράστεια μέν ά Διός παΧς } εϊργοι στομάτων φθό¬ 

νον». 

Παραιίθεμαι ένθάδε καί αναθηματικόν επίγραμμα γεγραμμένον εις 
στήλην είκονίζουσαν έν άναγλΰφω την Νέμεσιν πτερωτήν καί παρά τους 
πόδας αυτής τροχόν, δφιν καί άνθρωπον πρηνή έπί τής γης. Ή στήλη εΰ- 

ρέθη έν ΠειραιεΙ καί νυν άπόκειται έν τφ Λοΰβρφ των ΙΙαρισίων. Περί 
τοΰ επιγράμματος διέλαβεν ό ]. ΠβΙ&ηιοιτο έν Κενιιο άο ρίπίοΐοξίο 
XVIII, 1894, σ. 226 κέξ., έχει δέ τοΰτο κατά τον εκδότην ούτως: 
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ΕΙμί μέν, ώς εσορας, Νέμεσις μερόπων ανθρώπων, 

ενπτερος, άθανάτα, κύκλον έχονσα πόλον" 

πωτώμαι δ3 άνά κόσμον αεί πολνγηθει θνμώ 

δερκομένα θνατών φνλον αεί γενεών" 

αλλά με σεμνός άνηρ τενξες σοφός 'Αρτεμίδωρος 

στησεν έπ3 ενγωλαϊς λαϊνέοισι τύποις. 

Ό χαράκτης παρέλι.πε τό προσγεγραμμένον ιώτα, έγραψε δέ καί τι- 

νας λέξεις οΰχί όρθώς, ά>ς είνε δυνατόν νά ϊδη τις έν τη είκόνι τής στή¬ 

λης τή κατακεχωρισμένη εις τό ΠίοΗοηη&ϊΐ'θ άοε αηΐίφΐϊϋέδ Οτοορτιοε 
εΐ Κοηιαίηοε των ΠατεπιβεΓ# καί 5α§Ήο έν λέξει ΝοηιεΜδ (IV, 1, σ. 

54). Ύπό τοΰ εκδότου οΰδείς λόγος γίνεται περί των ορθογραφικών 
σφαλμάτων, μόνον παρατηρείται, οτι έγράφη εν στίχφ 5 «τενξες», προσ 
τεθέντος τοΰ τελικού σίγμα, έπειδή ή επομένη λέξις «σοφός» άρχεται 
από τοΰ αΰτοΰ γράμματος, καί δτι ϊσως άναγνωστέον είνε «τεύξαφ> αντί 
τοΰ «τενξες». ’Λλλ’ αντί νά «πολνγηθεΐ» δΰναται νά άναγνωσθή «πολν- 

γηθέι», καί τό «κύκλον εχονσα πόλου» νά έρμηνευθή «έχουσα τον κύκλον 
τοϋ ουρανοί-, τον συμπαντα κόσμον καθόλου», οΰχί δ’ ώς ερμηνεύεται 
υπό τοΰ εκδότου τοΰ έπιγράμματος, δτι δηλοϊ τον πόλδν, δν φέρει επί 
τής κεφαλής ή Νέμεσις. Υπέρ τής γνώμης μου ταυτης συνηγορεί ό Νόν- 

νος λεγων περί τής Νεμέσεως ΜΓΓ, 384—385 «δαίμονος Ιπτάμενης αΰ- 

τάγγελος, οττι καί αντί) \ τέτραχο. μοιρ?)θέντα διέρχεται έδρανα κόσμον». 

Έν τφ έπιγράμματί τουτφ ή Νέμεσις έχει τό έπίθετον ενπτερος. 

ΙΙαρά τφ Νόννφ ή Νέμεσις οϊκεϊ παρά τό δρος Ταύρον, έχει δέ άρ¬ 

μα συρόμενον ύπό γρυπών. Ό Νόννος, ώς φαίνεται, γινώσκει τό ποίημα 

τοΰ Μεσομήδους. Πρβ. Μεσομήδη 1 «βίον ροπά» καί Νόνν. Διον. ΜΗ', 

381 «βίον σ-ροφάωσα πορείην»" Μεσομ. 3—4 «ά κονφα φρυάγματα βρο- 

τών | έπέχεις άδάμαντι χαλινφ». καί Νόνν. 386 «άνέρας νψιλόφονς άλντφ 

σφίγγονσα χαλινώ * Μεσομ. 19 «τάν μεγαλατορίαν βροτών» καί Νόνν 
388 «άγήνορα φώτα» καί 379 «πάνταζ άγηνορας». Παρατίθεμαι ένθάδε 
καί τά τοΰ Νόννου περί τής Νεμέσεως Διον ΜΗ', 375 κέξ. 

.... Νέμεσιν δέ μετηιεν' ενρε δέ κούρην 

ύψινεφη παρά Τανρον, δπη παρά γείτονι Κνδνφ 

πανσέ Τνφαονίης νψανχενα κόμπον απειλής" 

καί τροχός αντοκνλιστος έ'ην παρά ποσσίν άνάασης 

σημαίνων, δτι πάντας άγηνορας εις πέδον ελκει 

νψ >θεν είλνφόωσα δίκης ποινητορι κνκλφ 

δαίμων πανδαμάτειρα, βίον ατροφόωσα πορείην 

άμφί δέ οί πεπότητο παρά θρόνον δρνις άλάστωρ, 

γρνψ πτερόεις, πιανρων δέ ποδοον κυνφίξετο παλμφ 
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δαίμονας Ιπτάμενης αντάγγελος, δττι και αυτή 

τέτραχα μοιρηΰέντα διέρχεται έδρανα κόσμον, 

άνέρα; νιριλόφονς άλυτη.) σφίγγουσα χαλινφ, 

άντίτνπον μίμημα, και ώς κακότητος ίμάσϋλη, 

ώς τροχόν αντοκνλιστον, άγήνορα φώτα κνλίνδει. 

Ή ’ Αρχεμις είπε προς την Νέμεσιν τάς λοιδορίας τής Αύρας και 
παρεκάλεσεν αυτήν, οπα>ς τιμσιρήση την «κερτομέουσαν» (στ. 420). 'Η 
Νέμεσις ώς Δίκη έθάρρυνε την ’Άρτεμιν καί άπεκρίνετο προς αυτήν: 439 

ώς φαμένην ΰάρσννε Δίκη και άμείβετο μνϋω' \ κτέ. 

(οτι «άγρότις Αϋρη παρθενικήν ήλεγξε καί ούκέτι παρθένος έσται» 445- 

446). Ή ’Άρτεμις απέρχεται καί ή Νέμεσις ώς Άδράστεια έρχεται προς 
την Αύραν, στ. 439 κέξ. 

και ονρεα κάλλιπε κονρη 

’Άρτεμις έζομένη κεμάδων τετράζνγι δίφρω 

και Φρνγίης έπέβαινεν' όμοζήλφ δέ πορείη 

παρθένος ’Αδρήστεια μετήιε δνσγαμον Ανρην, 

γρνπας άμιλλητήρας νποζενξασα χαλινω’ 

καί ταχινη περιφόρητο δι' μέρος ώκέϊ δίφρφ, 

καί δρόμον έστήριξεν υπέρ Σιπνλοιο καρηνον 

Τανταλίδος προπάροιΰε λιΰογληνοιο προσώπου, 

πτηνών τετραπόδων σκολιονς σφίγγουσα χαλινούς" 

Ανρης δ εγγύς ΐκανεν άγήνορος, νψίνοον δέ 

αυχένα δειλαίης δφιδ)δεϊ τνψεν Ιμάσΰλη, 

καί μιν άνεστνφέλιζε δίκης τροχοειδέϊ κύκλεο, 

καί νόον άφρονα κάμψεν άκαμπέος άμφί όέ μίτρην 
παρϋενικής ελέλιζεν εχιδνηεσσαν ίμάο'&λην 

’Λργολίς Άδρήστεια' χαριζομένη δέ ϋεαίνη 

ιόπλισεν άλλον έρωτα κασιγνήττρ Διοννσω | κτέ. 

470 καί Νέμεσις πεπότητο νιφοβλήτεο παρά Τανραη 

είσόκε Κύδνον ικανέ τό δεύτερον. 

Ό Νόννος λεγων 378 «και τροχός αντοκνλιστος έην παρά ποσσίν 
άνάσσηςν είχε πάντως προ οφθαλμών απεικονίσεις των μεταγενεστέρων 
χρόνων τής Νεμέσεως, έν αις ό τροχός εινε παρά τους πόδας αυτής Περί 
τουτου καί περί τοΰ πήχεως, τοϋ χαλινού, του ζυγοΰ κλπ. ΐδ. Κο5θΙΐ£ΐ' 

Πεχ ζ. «τ. ιι ιόπι. Μγ11ιοΙ. έν λ. Νβιι/β$ΐ5 (υπό Ο Κοδδίχωΐι), ϋαΐβηι- 

ΰβΐ£-$α£ΐώ ΟΐοΗοηπ. άεδ αηίάςαϊΐόδ οϋο. IV, 1, σ. 52—55. έν λ. Νε- 

1716515 (υπό Α. 1>€§τθΐιά). 

Ε. Α. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΒΛΙΑ ΤΣΕΛΕΜΠΗ 

Μετάφρασες και έλεγχος τον Οδοιπορικού)) 

(σεγιαχατναμέ) τοϋ Τούρκον περιηγητον μετά παρατηρήσεων1 

Επαινος τής Θεσσαλονίκης τής λεγομένης καϋέδρας τον "Ελληνος 
βασιλέως, τής εχονσης καί εβραϊκά χ,ωρία μεγάλης πόλεως. 

Κατα τα Αεγομενα και γραφέντα εις τάς άςιοπιστούς ιστορίας των 
Ελλήνων, Ρωμαίων, Λατίνων, Σέρβων καί Κοπτών 3 ιστορικών δ πρώτος 
κτίσας την πόλιν ταΰτην είναι δ προφήτης Σολομών —έφ’ ου εϊη ή ευ¬ 

λογία τοΰ Θεοΰ— δστις έβαλε τους αγγέλους νά μεταφέρουν την μητέρα 
Μπαλκίς 3 εκ τής πόλεως Σαβά καί τον άνεμον νά φέρη τον θρόνον του, 

ενφ δέ επεδείκνυε τον κόσμον προς θέαν εις την μητέρα Μπαλκίς, αΰτη 
ειώε κατα πρώτον εντός τής περιοχής τής πόλεως των Αθηνών, έν τή 
χώρα, των Ρωμηων, μίαν θέσιν υψηλήν όνόματι «Καλλιθέα» (Τεμασαλήκ) 4. 

Έκεΐ έκτισε μέγα άνάκτορον, τοΰ οποίου τά ίχνη Είναι ακόμη φανε¬ 

ρά. Έκεΐθεν, ενώ με την διαταγήν τοϋ προφήτου Σολομώντος δ άνεμος 
μετέφερε την σολομώντειον αυλήν διά των αέρων, ή μ,ήτηρ Μπαλκίς, εις 
την οποίαν ήρεσε τό έδαφος τής πόλεως ταΰτης τής Θεσσαλονίκης, έβα¬ 

λε νά κτίσουν έν παραδείσων μέγαρον εις την θέσιν τής Θεσσαλονίκης 

τήν καλούμενην Γεδή-Κουλέ (Έπταπυργιον), ή δποία είναι ακόμη κατά- 

1 Συνέχεια εκ τοΰ ΙΕ' Τόμου, σελ. 145—Ί8ϊ. 

Τό κείμενον τοΰ ’„βλιγιά μεταφράζεται ενταύθα αυτολεξεί, όπως φαν η ποΐαι 

ηοαν αί Ιστορικοί γνώσεις καί αντιλήψεις του, τάς οποίας ασφαλώς συ νεμερίζοντο 

και πολλοί των ομοεθνών του «λογιών» καί «γραμματιζουμένων* τής εποχής εκεί¬ 

νης. Τούτων τιθέμενων κατά μέρος, έξ όλου τούτου τοϋ περί Θεσσαλονίκης κεφα¬ 

λαίου υπολείπονται ίκαναί ένδιαφέρουσαι πληροφορίας ή έκτίμησις τής αξίας των 

οποίων δέον βεβαίως νά τίθεται, υπό τον προσήκοντα έλεγχον, ώς πράττομεν εις 
τας υποσημειώσεις. 

* '° ’ΕΡλιδ άναφέρεται ένταΰϋα άγυρτικώς είς αξιόπιστα καί σοβαρά, δή- 

ϋεν, ιστορικά συγγράμματα παντοδαπών ιστορικών, των ό ποιούν ουδέ πόρρωθεν 

είναι δυνατόν νά έλαβε γνώσιν έξ άναγνώσεως ή έξ απλής ακοής. Ποιείται διά- 

κρισιν «Ρωμηών», καί Ελλήνων Ιστορικών, αναφέρει Λατίνους, ένφ τοιοΰτοι ησαν 

παντελώς άγνωστοι είς τούς Τούρκους, ακόμη δέ καί Σέρβους (;) καί Κόπτας (!). 

Είναι καί τοΰτο ενδειξις περί τοΰ πόσον ολίγη πίστις δέον νά δίδεται είς τά γρα- 
φόμενά του. ίν· 

0υεω καλοΰσιν οί "Αραβες, οί Τούρκοι καί εν γένει οί Μουσουλμάνοι τήν 
βασίλισσαν τοΰ Σαβά. 

4 Τεμασαλήκ (ίωηβοΐιείίΐτ) σημαίνει τόπος εχων καλήν θέαν, άρα «Καλλιθέα». 
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φνιτος έκ πλατάνων. ΙΤολνν καιρόν ο προφήτης Σολομών κατώκησεν εις 
τό έδαφος τής Θεσσαλονίκης μέ όλους τους άνθροίπονς καί τα πνεύματα, 

μέ τά πτηνά, μέ τάς νύμφας καί μέ τον; δαίμονας. Κατόπιν ο προφήτης 
Σουλεϋμάν μετεβ», μέ τον ιπτάμενον θρόνον του εις τον τόπον το ο φρου¬ 

ρά, υ τής Καβάλλας, έκείθεν εί; την πόλιν Μπουρίτσ. 1 * καί εις Τολαμπύλ8, 

εις τύ μέρος τής 'Λγίας Σοφίας, έκεϊθεν εις το φρούριον Ί'αρεμπΡΕφ- 

ζούν 3 εις το Μπούζ-Ντάγ, έκείθεν εις Μπούρς 4, έκεΐόεν εις Άιδινι^ίκ 
έκείθεν εις 5 * *Λγιά-ΣοΑ.ουκ (=^= Κψεσον), εκείθεν εις Μπαολμπεκ .ή. Συ 

ρίας, έκείθεν εϊ; Ιερουσαλήμ και άλλα μέρη, κτίσας '/.άριν τής Μπαλκις 
εις τρεις χιλιάδας τόπους ωραία ανάκτορα, έκπολιτίσας την οικουμένην 
μετά τον κατακλυσμόν. Ακόμη φαίνονται εις τόοας καί τόσας χιλιάδας 

μερών τά κτίρια τής έκπολιτισθείσης εκείνης χώρας. 

Κατόπιν επί τής εποχής τοϋ βασιλέως Ρετζαπι (—Ροβοαμ), νίου 
Σολομώντος, ήλθεν εις τόν κόσμον ό προφήτης Ζαχαρίας »> μεγαλεπίβο- 

λος καί κατά τους ευτυχείς χρόνους τούτου ένεφανίσ9η ό φιλόσοφος 
Φιλικός, όστις καί, προοελκυσας εις την πιοτιν τόν Ζαχιχρίαν, εγινεν 
ένδοξος βασιλεύς εις την χώραν των Ρωμαίων καί έ'κτισεν επί του εδά¬ 

φους του άχυρου τούτου τής Θεσσαλονίκης τύ φρούριον της Θεσσαλονί¬ 

κης εις τήνθέσιν ανακτόρου του προφήτου Σολομώντος, 897 έτη προ της 
γκννήσκιος τοϋ Μωάμεθ" καί εδωκε την διακυβέρνησην αυτής εις τόν 

1 Κατ’ άλλην γραφήν «Μπουζβνταν. Άμφύτε.ραι α ίγραφαί Λύν Επιτρέπουν νά 

διααιυιωΟΓ, ποιαν πόλιν Εννοεί εδώ ό Έβλιά. Επειδή όμως κατόπιν αναφέρει τήν 

Κονσταντινονπολιν, επιτρέπεται ίσως νά ΰποΟέσωμεν ότι εννοεί τό Βυ-άνηον. 

3 Ίσλαμμπόλ (—άφθονον εις Μουσουλμάνους) έκαλούν άλλοτε οί Τούρκοι 

τήν Κωνητανιινοόπολιν, παρηχοϋντε.ς τό τουρκικόν ταύτης όνομα (Ίστάν,ιπόλ). 

8 |<αί τό Ταρέμπι-Έφζονν (ιό όποιον σημαίνει κατά λέ'ξιν -μεγάλη χώ¬ 

ρα) είναι βεβαίως μία από τούς αγαπητούς εις τόν Έβλιά ίκτουρκιομυύς ιών 

τοπωνυμίων κατά παρήχηοιν : Ταρέμπι-Έφζού» = Ι αραμπεζουν, δηλαδη \ ραπεζους. 

4 .Μποΰρσα ελεγον άλλοτε καί λέγουν σήμερον οί Τούρκοι, μετά τήν ΐ:ιί 

Μουσταφα Κεμάλ γλωσσικήν μεταρρύβμισιν. τήν Προύσαν. 

ό Τό Άϊδιντζίκ είναι κό,μη τής Μυσίας, παρά ιήν άρχαίαν Κυζικον. Σημαί- 

νε. δέ ή λέξις ·μικρά σεληνοψώτιστος». Τό όνομα τούιο έδοϋη * ϊς την κώμην 

ταύτην, διότι κκεΤίίεν έΕεκίνηοαν μίαν σεληνο.»ωτιστον νύκτα υπό τον πρίγκιπα 

Σουλεύμάν 80 Τούρκοι έπ.βαίνοντες σχεδίας καί δαπεραιώΰησαν κίς ΤΚύμπην τής 

άπέχανη Ορακ.κής παραλίας τής ΙΊροποντϊόος, άρχίσαντες ουτα τάς ίν Κύρωση 

τουρκικά; κατακτήσεις. *Ως έκ τού γεγονόιος τούιου τύ Άϊδινιζίκ, σήμερον ολως 

άιημον, ήιο άλλοτε σημαντική τουρκική κωμόπολις. 

5 Λαμβάνοντες τά 897 ειη ύς σεληνιακά, ήτοι ως 871) ηλιακά και προσύε- 

ιοντι^ -,ιϋτα εις τό έτος τής γεννήσεως τού Μωάμεθ τό 571 μ. X. εύρίοκομεν ότι 

ό Έβλιά θεωρεί τήν Θεσσαλονίκην κτισύεΐοαν τό 21>» π. X ήτοι πλανάται μόνον 

κατά 16 περίπου έτη, αφού γενικώς θεωρείται ότι ή Θεσσαλονίκη ίδρύδη τώ 815 

31. X. 
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ενελτην -υιόν τον, τον βασώό^α,βα ΣβλονΙ*, ?* τον ονόματος τοϋ οποίον 

““ ονοίι“ζεται αδτη άχόμη, ναι λέγουν ή «διώτημ,ος Σελανίκ», παρονο- 

μαςοντες αντην I* τον Σελανίκ Οί Εβραίοι όμως λέγουν Σελενϊκ (Ο,έ- 

ΙθηΛ). Εις την λατινικήν γλώσσαν λέγουν.εϊς δέ τήν φραγκικήν 
.... Συνελοντι δ' είπεΐν, τό ανεκτίμητου φρούριον, άναπτυχθέν καί έκ- 

πο/ατισθεν άπο ημέρας εις ημέραν εις χείρας των Ρωμαίων, άπέβη πόλις 
πολυκατοΐκητος καί λιμήν μεγαλώνυμος. Διότι όταν οί Εβραίοι έκοψαν 

χολ προφήτην^Ζαχαρίαν εις δυο διά πρίονος, από τής κορυφής, ή σφραγίς 
της προφητικής αποστολής καί τό χαλιφικόν στέμμα εΐχον περιέλθει εις 
τον άγιον Ζαχαρίαν, όταν δέ έκάλεσε τήν εβραϊκήν φυλήν εις τήν άληθή 
πιστιν, ό της εποχής εκείνης κακός βασιλεύς, όπως συζευχθή τήν κατη- 

ραμενην θυγατέρα του, όνόματι. έζήτησε φετβάν \=ίερονομικήν 
γνωμοδοτησιν) απο τον προφήτην Ζαχαρίαν, ΰθτος δέ έδήλωσεν ότι τούτο 
εν είναι επιτρεπτόν υπό τής θρησκείας μας καί δεν έξέδωκε τόν φετ- 

βαν. Τότε ή ιουδαϊκή φυλή έςηγέρθη καί ήρώτησε: «ΤΙ Μαρία ή Μή- 

τηρ ^ πως εγεννησε τον Τησούν άνευ πατρός, ένφ ή το αγνή παρθένος·» 

Τ Λ;φ0ΰσΓί «Φ°0(<ήν έκ τούτου άδήγησε τόν άγιον Ζαχαρίαν εις τό χω- 

ριον Σαμπασαχά παρά τήν πόλιν Ναμπλούς (Νεάπολιν),%.ίς όπόστα- 

σιν ενός σταθμού από τής «Ιερουσαλήμ, όπου καί έπέβαλον εις αυτόν 
τον μαρτυρικόν θάνατον. Καί τήν μέν κεφαλήν του έθαψαν εις τό έν 
τη ιερά Δαμασκω τζαμίον των Όμεϊαδών, τό δέ ιερόν σκήνος τοϋ άπέ- 

θεσαν εις έν ύπόγειον τοϋ εν Σαμπασατα ναού. Μετά τούτο ό Μπαχτ-εν 
-Νασρ, όστις είχε προηγουμένως φέρει εις τήν άληθή πίστιν τόν άγιον 
Ζαχαρίαν, απούσας, ότι οί Εβραίοι «θανάτωσαν τόν Ζαχαρίαν έξεκίνη- 

σεν εκ του Κουρδιστάν μέ τόν εκ πεντακοσίων χιλιάδων Ρωμηών 5 στρα¬ 

τόν του καί ήλθεν έκ τού Κουρδιστάν είς Χαλέπιον, Δαμασκόν καί Ίε- 

ρουσαΛημ, όπως λάβη τήν εκδίκησιν τού αίματος τοϋ προφήτου Ζαχαρίου 

και. δίαπερασας διά των όδόντων τοϋ ακανθωτού ξίφους των Κούρδων 
ποΛΛας εκατοντάδας χιλιάδων Εβραίων, τό αίμα των οποίων έρρευσεν έκ 
πασης πόλεως ώς οί ποταμοί Σεϊχάν, Δζεϊχούν 4 καί Έρτζεριάν, ήλθε 

,ιήτωρ. ϋΰτ<° ^ Μβριέ|ι“Λνάί καλεϊτα,' έν μουσουλμανική θρησκεία ή Θεο- 

,, 3 Κ^’ άλλην γραφήν «Σαμπασατά», τό όποιον πλησιάζει πρός τήν έν Πα¬ 
λαιστίνη Σεβαστήν, ήτις είναι ή άλλοτε Σαμάρεια. ' 1 

, 5 ^«Οάδοξος βεβαίως ό στρατός οϋτος έκ 500.000 Ελλήνων (;) τού Κουρδι¬ 

στάν. Κατωτέρω το κείμενον τού Έβλ,ά αναφέρει Κούρδους. Τσως λοιπόν νά 

- ρ κειται περί ενός απο τα συνήύη παροράματα τοΰ Έβλιά, γρά^-αντος «Ρούα» 
αντ. «Κιούρτ» (Κούρδοι). Ύρ^α^τος «±Όυμ», 

^ Είναι οί έν Κιλικία ποταμοί Πύραμος καί ό Σάρρος. 
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και εϊ; την μεγάλην πάλιν Σαφέδ (8&ίοά) και εϊς μίαν ημέραν κπφ.ιςε 
17Ο.000 Ιουδαίους μέ τά παιδία και τάς οικογένειας των. Ά*όμη και 
σήμερον οί βράχοι μαρτυρούν, δη αίμα Ιουδαϊκόν ρέει εις κλειστούς χει- 

μάρους τής πόλεωί Σαφέδ. _ , „ _ 
Οί έκ τής σφαγής διασωθέντες 1 * Εβραίοι, άνερχόμενοι εις πολ/.α; 

χιλιάδας, όιέφυγον διά πλοίων έκ των λιμένων του Καλέϊ-Γιάφα (Ίοπης) 

τΓ'· ’ \σκάλ<ονος, της Άκκια (Πτολεμαΐδος), της Εάιδα (Σιδώνος), τής 
Βηρυτού και τής Χαλιλε * καί ήλϋον εις τήν Θεσσαλονίκην ταύτην καί 
μέ μυριάδας σατανικών πανουργιών 3 και δόλων εϊσή/Λον εις το φου¬ 

ρών τήο Θεσσαλονίκης καί, καταστρέψαντες έν μια νυκτί το 'Ελληνικον 
έίΐνο; έκυρίευοεν τό φρουρών, όπερ κατεΐχεν έπί έχατον τεσσαράκοντα 
έτη. *Ως έκ τούτου οί "Ελληνες ιστορικοί (ονόμασαν την Θεσσαλονίκην 
«Οίκον των Ιουδαίων» 4. Μετάξι» αυτών υπήρχε καί εις βασιλεύς Εβραίος 
άνηκων εις τήν θρησκείαν των Καρανί Α δστις συμφώνησα; μετά των εν 
Χίψ τού Αιγαίου άπιστων Γενουαίων έγινεν άνεξαρτήτως κύριος της 
Θεσσαλονίκης και επί έβδομηκοντα έτη οί Εβραίοι έκυριάρχησαν τής 
Θεσσαλονίκης μηδενός * Εβραίου ύπολειφθέντος εις τήν Τέραν χώραν. 

Πληοωθκίσης ούτω τής Ρούμελης έξ Εβραίων, οΐτ.νες έλεγον «ή Θεσσα¬ 

λονίκη μας», ο έκ των Ρωμηών βασιλέων Άγαστάς (Αβίκιοΐιΐδοΐι)", Ηε'*“ 

θΟν έκ τής πόλε ως Μακεδονίας, ήτοι έκ τής πόλεως «Φίλιμπε» 4 και μέ 
στοατον έξάκις έκατοντακισχιλίων απίστων Ρωμηών, έπήλθε κατά τής 
Θεσσαλονίκης καί έπολιόρκησεν αυτήν. Κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου 
οί Φρόγκοι ΓενουαΤοι ήλθον εις Θεσσαλονίκην μέ χίλια πλοία και εβοή¬ 

θησαν τούς Εβραίους, ούτως ώστε οί Ρωμηοί δέν ήδυνήθησαν νά εΰρουν 
νίκην εις τήν Θεσσαλονίκην. Τέλος επειδή οί Γενουαιοι είναι έθνος χρι¬ 

στιανικόν καί άναγινώσκουν τό Εύαγγέλιον, έμεσολάβησαν μεταςυ τού 1σ- 

ραηλιτικού έθνους καί τού Χριστιανικού καί επέτυχαν ουνεννοησιν μετα- 

1 ΊΙ αραβική εκφρασις είναι ενταύθα ωιπακιγέι:-ούλ-οέϊ(|» δηλαδη «οί ύπο- 

λειφθέντες έκ τού ξίφους». 

2* Ό Τούρκος έκδοτης διορθώνει «Λζεμπλέ». 

3 Το κείμενον λέγει «ΘιώίαυΚΙο, τύ όποιον (Βτιστο.χεΐ πρός ιό «διαβολιά» 

τής δημοτικής. _ _ 
■< Ποια πίστις πρέπει νά δίδεται εις ιά γραφόμενα τού Εβλιγια δεικνύει και 

ή σοβαροφανής αυτή πληροφορία του περί *I λλήνων {;) ιστορικών. 

Λ Κατ' άλλην γραφήν «Καραγί·. Πρόκειται περί ιών Καραιτών λεγ μενών 

Εβραίων, οϊανες ανήκουν είς ιδιαιτέραν αίρεσιν. 

3 Κατ' άλλην γραφήν «Α^εοΙτίοοΚ». Πρόκειται ασφαλώς περί παραφθοράς 

τού ονόματος τού Αύγουστου, αναμιγνυόμενου καί αυτού είς τά περί Εβραίων 

Θεσσαλονίκης. 
• «Φίλιμπε» ονομάζουν οί Τούρκοι τήν Φίλιππο ύπολιν. 
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ςύ Εβραίων καί Ρωμηών, συνήφθη δέ μεταξύ αυτών ειρήνη, καθ' ήν θά 
ήσαν κύριοι τής Θεσσαλονίκης κατ’ έτησίαν 1 συμμετοχήν. Άπό τής επο¬ 

χής εκείνης μέχρι των ήμερων ημών ή πόλις τής Θεσσαλονίκης είναι πλή¬ 

ρης Εβραίων. Άλλα κατά τήν εποχήν εκείνην κυρίαρχος τής Θεσσαλονί¬ 

κης ήτο έκ μέρους των Ρωμηών ή υπό τό όνομα Άγιά-Σόφ διάσημος β«- 

σιλίς. Αύτη έκτισε τον εν τή πόλει τής Θεσσαλονίκης ναόν τής Άγιας Σο¬ 

φίας. Η βασιλις εκείνη εκτισε καί το εν τή εύδαίμονι Κο>νσταντινουπόλει 
τζαμίον Άγία-Σοφία. Κατόπιν, παρελθόντων επτακοσίίον ετών, δ Κων¬ 

σταντίνος, ο όποιος έπεσκεύασε τήν Κωνσταντινοΰπολιν, καί ή μήτηρ 
του, ή υπό τό όνομα Χελένε (Ελένη) γυνή, γενομένη κυρία τής Θεσσα¬ 

λονίκης, έκτισεν έν αυτή μέγαν ναόν καί μετέβη μέ τήν άδειαν τού υιού 
της καί χίλια εκατομμύρια άσπρων (άκτσέ) είς Ιερουσαλήμ, όπου ή 
γυνή αυτή, ή Ελένη, έκτισε τον «Καμαμέ» 3 καί, διαπεράσασα διά τού 
ςίφους χιλιάδας, χιλιάδων Εβραίων έν Θεσσαλονίκη, έγινεν ανεξάρτη¬ 

τος βασίλισσα τής Θεσσαλονίκης καί οί Εβραίοι έμειναν ως ύπόφοροι 
καί υπήκοοι (ραγιάδες). 

Εν συντομία η πόλις αυτή τής Θεσσαλονίκης, διελθοΰσα από εκα¬ 

τοντάδας είς εκατοντάδας κυβερνήσεων, έκυριεύθη έπί τέλους τό 792 3 

έκ των χειρών των απίστων Ρωμηών διά χειρός τού Γαζή Έβρενός βέη, 

βεζυρου του Σουλτάνου Γαζή Χουδαβενδιγκιάρ, ήτοι τού έκ τής δυνα¬ 

στείας του Όσμάν Μουράτ τού Α', υιού τού Γαζή Όρχάν. 

Είναι δέ σήμερον, συμφώνως προς τήν έπί Σουλτάνου Γαζή Σουλεϊ- 

μάν χάν «πογραφήν ή έδρα ετέρου Σαντζάκ-βέη τής Ρούμελης. Σήμερον 
όμως ό βέης αυτής δέν εκστρατεύει μετά τού βεζύρου τής Ρούμελης, 

αλλα μετά τού βεζυρου των νήσων τού Αιγαίου καί τού Καπετάν-πασά 

1 Αντί τού «σενεβί» (=έτήσιος) υπάρχει άλλη γραφή «σεβί», τό όποιον ση¬ 

μαίνει «ίσοι». Κατά τήν γραφήν αυτήν συνεφωνήθη (κατά τον Έβλιγια) συγκυ¬ 

ριαρχία Εβραίων καί Ρωμηών έπί τής Θεσσαλονίκης μέ ίσα δικαιώματα (!). 

3 Ο Εβλιγια γράφει < Γμαμέ ναμ Καμαμέ» (“ιόν υπό τό όνομα Καμαμέ 

ιμαμέν), καί ό τοϋρκος έκδό ης, παραθέτων καί άλλας γραφάς, ιός < Γαμαμέ νάμ 

Γαμαμέ» προτείνει τήν γραφήν «Καμαμέ νάμ Γαμαμέ», άγνοών ίσως ότι «Καμα¬ 

μέ» καλείται είς τά αραβικά καί παλαιά τουρκικά έγγραφα ό έν Ιερουσαλήμ ναός 
τής ’ Ανασ:άσεως. 

3 Τό έτος Εγίρας 792 αντιστοιχεί προς τό σωτήριον 1390. Γνωστόν όμως 

είναι ότι οί Τούρκοι κατέλαβον τήν Θεσσαλονίκην τό 1430, έπί Σουλτάνου Μου¬ 

ράτ τού Β'. "Ωστε ό Έβλιγια. καί πάλιν, άγνοών επακριβώς τήν ιστορίαν των 

πριυτων χρόνων τής Τουρκίας, σφάλλεται καί ώς προς τό έτος τής άλώσεως τής 

Θεσσαλονίκη; καί ώς προς τό όνομα τού τότε βασιλεύοντος σουλτάνου, αποδίδουν 

καί τό κατόρθωμα τούτο είκή καί ώς έτυχεν, είς τον Γαζή «Έβρενός», τόν όποιον 

άλλως τε μάς αναφέρει πάντοτε ώς τόν κατακτητήν των πάντων. 



Νικηφ. .Μοσχοπούλου 

1 Των γαλερών τούτων τά ονόματα φαίνονται ολως απίθανα. Ο ίονρκος 

εκδότης παραθέτει καί τάς γοαφάς «Πάλπα*, «’Ελεστέ» και «Ροητεείτβοΐι». Τα 

ονόματα ταΰτα οΰτε τουρκικά είναι ούτε αραβικά (οΐα έχρησιμοποίουν οί Ί οϋρκοι 

άλλοτε διά τάς μονάδας τοΰ ατολου των), ούτε και περσικά. 

2 «Χας» έλέγοντο αί ιδιαίτεροι δημόσιοι γαΐαι αί ευρισκόμενοι εις την κατο¬ 

χήν τοΰ ήγεμόνος, των τέκνων του και τοΰ άρχηγοΰ τοΰ στρατοΰ. Αί ύπόλοι- 

ποι ήσαν τά /αγόμενα «τιμάρ» (τιμάρια), διδόμενα εις τούς «Ιππείς» (σιπαχίδες) 

έναντι τής ύποχρεώσεως νά θέτωσιν εν καιρφ πολέμου εις την διάθεσιν τοΰ ήγε¬ 

μόνος (σουλτάνου) ένα, δύο ή τρεις έφιππους ανδρας μέ πλήρη έξάρτυσιν. Εις τά 

τιμάρια προσετέθησαν κατόπιν τά «ζιαμέτια», μ.εγαλειτερα κτήματα, ων οί κάτο¬ 

χοι ήσαν υπόχρεοι νά δίδωσι μεγαλειτερον αριθμόν ιππέων, 5 19. Ιδε σχετικώς 

προηγουμένην ημών ύποσημείωσιν έν «Έπετηριδι Ε. Β. 2.» τύμ. 1Δ σελ. 510. 2η- 

μειωτέον, δτι τά περί «χας*, «τιμαρίων» καί «ζιαμετ* μέ τούς παρατιθέμενους αριθ¬ 

μούς τοΰ Έβλιγιά είναι δύσληπτα. 

3 «Γιουρούκ» έλέγοντο εις παλαιοτέρους χρόνους έν Τουρκία οί λόχοι των 

πεζών εφέδρων τοΰ στόματος τών Γενιτσάροον. Δέν πρέπει νά συγχέωνται μέ τούς 

έν Μικρά Άσία «γιουρούκους» (νομαδικούς ποιμένας). 

4 «Μπαλ-γεμέζ» σημαίνει «ποΰ δέν τροόγουν μέλι». Ούτως έκαλοΰντο τά με¬ 

γάλα όλμοβόλα, ή είδος όλμων τής εποχής εκείνης. 
δ «Δζεμπελί» (έκ τοΰ «τζεμπέ»=θώραξ) έλέγοντο οί θωρακοφόροι τοΰ τουρ¬ 

κικού στρατοΰ κατά τούς πρώτους χρόνους τής στρατιωτικής όργανώσεώς του. 

δ «Έσκιντξή» (έκ τοΰ «£θΧιΡίη»='ίππος) έλέγοντο οί έν ένεργεία άνδρες τοΰ 

στρατοΰ, κατ’ άντίθεσιν προς τούς άποστράτους, υπεραρίθμους κ.λ. 

7 «Τσιτάκοι» (εοΐιθίϊΐε) εκαλούντο συνολικώς οί Τούρκοι τής Βαλκανικής χερ¬ 

σονήσου (τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας). 

8 «Μίρι-λιβά» (αρχηγός ταξιαρχίας), όστις ήτο πασάς μέ μίαν ίππουρίδα, ένφ 

ό αντιστράτηγος (φερίκ) είχε δύο καί ό στρατάρχης (ηιοαοΐιίτ) τρεις ίππουρίδας. 
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ΑΊ ϋρηακΒντικαι αρχαί της. 

Έχει σεϊχουλισλαμην τοΰ δόγματος τών «χανεφί» μέ βαθμόν μολ- 

λά 1 μέ μισθόν 500 άσπρων. "Έχει καί μουφτήδες τών τριών άλλων δογ- 

μάτων ή γοι τών Σαφιί (Οΐΐίΐϋϊ), ιών Μαλικί καί τών Χανμπελί. Επίσης 
έχει καί νακίμπ-ουλ-έσράφ, ώς καί μολλάν τοΰ Χερίφ καί τοΰ Άζίζ έφέν 
τη μέ μισθόν 500 άσπρων, οϊτινες είναι όλοι κυρίαρχοι μολλάδες. Απέ¬ 

ναντι τοΰ μολλά τής πόλεως ταΰτης δ βέης, δ πασάς καί οί Μουσουλμά¬ 

νοι δέν δΰνανται νά λέγουν ο,τι φθάσει Οί ναχιέδες (δήμοι) της είναι 
έν συνόλω.ευδαιμονοΰντα χουρία εις τρεις καζάδες (υποδιοικήσεις). 

Εις τό σαντζάκιον (διοίκησίν) της υπάρχουν έν συνόλυρ.καζάδες. 

Πολλοί έξ αυτών κατεγράφησαν, άλλοι δέ καταγράφονται τοπικώς. Άλλα 
το άξίωμα τοΰ μολλά της περιλαμβάνει τον καζάν Κασανδρείας, τον κα- 

ζάν Σιδηροκαΰσης καί τον καζάν Αγίου ’Όρους. Ό καζάς ουτος κειται 
προς την θάλασσαν, επί ακρωτηρίου όμοιου προς νήσον, έχει δέ έν συ- 

νόλφ 566 μοναστήρια. Εντός τής πόλεως τής Θεσσαλονίκης υπάρχουν 
ίεροδικαστικαί περιφέρειαι (νιαμπέτ) εις τέσσαρα μέ§η Τοιαΰται είναι 
πρώτον ή περιφέρεια τής αγοράς (τσαρσί), έπειτα ή περιφέρεια Καλαμα¬ 

ριάς, ή περιφέρεια τοΰ Μισίρ-τσαρσί καί ή περιφέρεια Μουχτεσίπ-άγά. 

'Όλαι αΰταί έχουν χακί μην (ιεροδίκην), έχουν δμως καί δικαστήν τής 
έκτά .του δικαιοσύνης 8. 

Πρώτον υπάρχει αξιωματικός βαθμού «κεχαγιά-γερι.» τοΰ στρατοΰ 
ώς καί αρχηγός τών γενίτσαροιν, αγάς Θεσσαλονίκης ερχόμενος έκ τοΰ 
αρχηγείου τών Γενιτσάρων προς εϊσπραξιν δι’ έρεαν τών γενιτσάρίον, 

μπαστσαούσης 3 καί έφέντης τοΰ Διβανίου ή μικρός τσαούσης (διάγγελ¬ 

ε ός), εις γενίτσαρος τοΰ δδά (“λόχου), αρχηγός τών τζεμπετζήδων (—θω¬ 

ρακοφόροι), αρχηγός τοΰ πυροβολικού. Έρχονται από την πρωτεύουσαν 
μέ στρατόν ενός δδά έκαστος καί φρουρούν. Ιίρός τούτοις δ στρατός 

]· Έν τώ κειμένφ «μεβλεβιγιέτ». Οίίτω καλείται τό αξίωμα τοΰ «μολλά», ορ¬ 

θότερου «μουνλά ή μουλλά», ήτοι διδάκτορας τής Θεολογίας καί Νομολογίας, ανακ¬ 

τά του έρμηνεοτοΰ τοΰ νόμου καί άνωτάτου δικαστον. 

3 «Χακίμι ούρφί». «Ούρφί» έλέγετο ή έκτακτος δικαστική εξουσία ή έξασκου- 

μένη άπολυταρχικώς έν περιπτώσει εφαρμογής καταστάσεως πολιορκίας ή στρα¬ 

τιωτικού νόμου. 

8 Ό «μπαστσαουσης» ήτο έν τφ όθωμανικω στρατφ ό παρ’ ήμιν έπιλοχίας. 

Εις προγενεστέρους δμως χρόνους ήτο ανώτερος. 

4 «Ντίβαν έψέντησι», άντιστοιχών πρός τον γενικόν γραμματέα Υπουργείου 

ή ιδιαίτερον γραμματέα ή προϊστάμενον τοΰ ιδιαιτέρου γραφείου 'Υπουργοΰ ή γε¬ 

νικού διοικητοΰ. 
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είναι έπιφορτιυ μένος με τήν φρούαησιν των σαντζακίων Έλμπασάν, Λ- 

χρίδος, Τσετερίν \ Σκοπείοη· καί ΙΙρεσοένης, διότι υφισταμένου μεγά¬ 

λου φόβου έκ τού στόλου των απίστων Βενετών καί τοϋ των άπίστιον 
τής Μάλτας-, τού δουκός 5, τοϋ Πάπα, καί τής Μεσήνης, υπήρχε ν εις 
την Θεσσαλονίκην αυτήν στρατός 40.000- Έν ουνόλφ δέ υπάρχουν τέσ- 

σαρες φρούραρχοι (ντιζντάρ). Πρώτον ό φρούραρχος του άνω εσωτερι¬ 

κού φρουρίου ("Ί τς-καλέ), κατόπι ν ύ φροόρα.ρχος Καλαμαριάς, ό φρού¬ 

ραρχος τοϋ μεσαίου φρουρίου (όρτά-χισάρ) καί ό φρούραρχος τού φρου¬ 

ρίου . . . . Ουτο. έχουν εκ.ιστός χωριστόύς άνδρα; καί χιυριστά πυρομαχι- 

κά. Έχουν δέ έν σύνολο.).μικρά, μεγάλα καί μέγιστα πυροβόλα καί 
έν συνολω ... άνδρας φρουρίου. Κι ναι δέ έν συνόλφ 10 άγαλίκια (θέ- 

σεις αξιωματικών), πρώτον ό δεξιός κόλ-άγασί καί ό αριστερός κόλ-άγα- 

σί 1 * 3 4 * 6 ό κόλ-άγασί τής φρουράς τού φρουρίου, ό αγάς ιών μπεσληδιον 6 

αγάς τού Δυτικού φρουρίου (Γαρπ-χισάρ), ό αγάς των άρματιυλών Κ καί ό 
αγάς τών έντοπίυιν πυροβολητών καί ο αγάς των τζεμπετζηδοιν καί ό 
αγάς τών πυοι αδοποιών (μπαρουττζήδων) κ:/.ί ό αγάς τών νυκτοφυλάκων 
(παυμπάν) καί ..καί ό αγάς τής άσιυνομίας 

καί ό αγάς τού τελωνείου καί ο έπί τώ ν -ε λ ετών άγεις καί ό αγάς τών 
τελωνοφυλάκων (κολτζήδων), έπίσης ό διευθυντής τών τελωνείων, 6 δή¬ 

μαρχος, ό έπί τοϋ κεψαλικου φόρου (χαράτζ), ό αγάς τών αρχιτεκτόνων 
καί ό αρχηγός τών εμπίστων, καί ό αστυνόμος τής πόλεως, καί ό άρχι- 

σκουπιδιάρης.καί ό διευθυντής, ό φροντιστής καί οΐ 
γραμματείς τής πυρ.τιδαποθήκης (μπαρουτχανά) .... καί 300 άν- 

δρες τού πυριτιδοποιείου ως καί λαμπρόν υποδειγματικόν πυριτιδοποιείων, 

1 Τό κείμενον γράφει «Τσετερίν». Πρόκειται ασφαλώς περί τοΰ εν τφ τέως 

σανιζακίω (διοικήσει) Ποεσρένης, τοΰ τέ(»ς |»ιλαγετίοτ» (γεν. διυικήσεως) Κοσσυ¬ 

φοπεδίου, κπζα Βελτσετρίν η Βισιρίν, έχοντας ομώνυμον προ»ιεόουσαν. 

- Πρόκειται βεβαίως περί τών ' Ιπποτών της Μάλτας, τέως ιπποτών τής Ρό¬ 

δου, τών άλλοτε Χαιτών ιης Ιερουσαλήμ. ; 

3 “ Αγνωστον ποιον «δούκα» εννοεί ενταύθα ό Έβλιγια. “Ισως νά εννοή την 

Γένουαν, νομίζω ν ότι ή το όουκάτον. 

4 Είς τόν κατόπιν οθωμανικόν οιραιΰν ό «κυλ-άγασί» Γ.ρχετο αμέσως μετά 

τον ταγματάρχην κα αμέσως προ τοϋ λοχαγού. Ήτο άρα ύποταγματάρχης. Ύ- 

πηρχον δέ δύο ιοιοΰιοι εις έκαστον τάγμα, ο σάγ-κολανασί (δεξιός ϋποταγματάρ- 

χης) και ό «σόλ-κολαγασί» (αριστερός). 

3 «Μπεσλή» (όοοίιΐί) έλέγετο μία τάξις γενιτσάρων, πιθανώς διότι έλάμβανον 

πέντε (μπες) άσπρα την ημέραν. Τό άνώτερον ημερομίσθιον ήτο 13 άσπρα. 

6 Οί Τούρκοι ώνόμαζον τούς άρματωλονς «μαρτολόζ». Ό δέ Έβλιγια, κλί- 

νων την λέξιν κατά τούς κανόνας τής περσικής γραμματικής, σχηματίζει καί πλη¬ 

θυντικόν < μαρ τΟ λοζ ό ν-. 

τοϋ οποίου τά καθέκαστα θέλουσι περιγραφή όπου πρέπει. Έν ένί λό- 

γφ, συμφώνως προς τόν νόμον τοϋ σουλτάνου Σουλεΐμάν, οί ανωτέρω 
άπαριθμηθέντες τεχνιται αποτελούν τόν αρχηγόν, τούς αξιωματικούς καί 
τούς άνδρας τού φρουρίου τούτου τής Θεσσαλονίκης. Ταύτα κατεγράψα- 

μεν συνοπτικώς, ά)ς τά έπληροφορήθημεν. 

Περιγραφή τον εδάφους τον φρουρίου της Θεσσαλονίκης. 

ΙΓρώτον κεΐται δυτικώς τού μυχού κόλπου μήκους εκατόν μιλιών, 

έπί τής ρωμιλιώτικης παραλίας τής "Ασπρης θαλάσσης (τοϋ Αιγαίου). Εις 
το ακρον τής καθάρειου καί άμμυόδους ακτής τοϋ κόλπου τούτου υπάρχει 
τό εσωτερικόν φροΰριον έπί υψηλού λόφου έκ χώματος καί βράχου σχή¬ 

ματος τριγωνικού. Είναι τείχος λαμπρόν καί έρυμνόν, εκτισμένον έπί 
στερεών λευκών λίθων, υψηλόν, ένδοξον καί άρχαΐον. Τοιούτον ώραϊον 
κ,τίσμα δεν υπάρχει άλλο εις τα παράλια τοΰ Αιγαίου. Είναι παμμέγιστον 
ψρούριον, τοϋ όποιου τό έπί τής ακτής μήκος είναι τριών μιλιών, τό δέ 
έπί τής ξηράς πλάτος δύο. ΓΙρός βορράν τά βουνά τοϋ 5ίορτάτζ-Σουλτάν 
(Χορτιάτου) είναι -στραμμένα πρύς τό εσωτερικόν φρούριον, οϋτιος ιύστε 
καθόλου δεν τό φθάνει τηλεβόλον. Άλλλ’ αί δύο πλευραί τοϋ φρουρίου 
τούτου είναι ξηρά, ή δέ μία προς νότον πλευρά του είναι είς κόλπος τοϋ 
Αιγαίου. Ο κολπος ουτος εκτείνεται έξ Α. προς Δ. δλαι δέ αί έν τφ έσω- 

τερικφ τοΰ φρουρίου οικίαι, εκτισμεναι κ/αμακηδόν, έχουν την πρόσοψιν 
προς τόν κόλπον. Εκ δνσμών υπάρχουν ώραίαι οικίαι έχουσαι πρόσοψιν 
έπί πεδιάδος δέκα ό>ρών μέχρι τής Γενιτζέ-Βαρδάρ \ 

Υπολογισμός τής περιμέτρου τον φρουρίου τής Θεσσαλονίκης. 

Πρώτον υπάρχει 6 Τοπχανάς (κανονιοστάσιον) τοϋ πύργου τοϋ Βαρ- 

δάρ, κείμενος έπί τής παραλίας είς τήν κορυφήν μιας γωνίας τοϋ πύργου. 

Από τοϋ άκρου τούτου μέχρι τής πύλης τοΰ Τοπχανέ είναι έν συνόλφ 
300 βήματα, από δέ τής πύλης ταύτης μέχρι τής προς τό άκρον τοϋ εξω¬ 

τερικού χάνδακος πύλης τού Βαρδάρ έπίσης 300 βήματα. Ή δέ προς Δ. 

έστραμμένη πύλη είναι στερεά. Έκεΐθεν υπάρχει ή πύλη Γενί-καπύ 
(=Νέα Πύλη), ή τις είναι ή Πόλη τοϋ Μεβλεβί-χανέ (Μεβλαανέ), είς άπό- 

1 Είναι ή πόλις τών Γιανιτσών. Εκαλείτο υπό τοόν Τούρκων «Γενιδζέ 

Βαρδάρ» ή «Βαρδάρ-Γενιδζεσί* (Γενιτζέ τοΰ Βαρδάρ) ήτοι τοΰ Αξιού προς διά- 

κρισιν από τήν έν Δ. Θράκη παρά τήν Ξάνθη «Γενιτζέ», ήτις είναι χωρίον κα- 

λούμενον σήμερον «Γενισαία». Ή λέξις «Γενιτζέ» σημαίνει τουρκιστί «κάπως νέα». 
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στάσιν -100 βημάτων. Ανοίγει προς Δ. ούσα μεγάλη καί έρυμνή. Έκεΐ- 

θεν προς Β. προς τον ανήφορον, έξω τοΰ τείχους του φρουρίου, διερχόμε- 

νον διά χείμαρρων καί γηλόφων καί ενίοτε στρεφόμενου προς Δ. υπάρχει 
στερεόν μονόν τείχος μέχρι τοΰ πύργου των Γαζήδων (Γαζηλέρ-κουλεσί 
=πυργος των νικητών). Εις τό άκρον τοΰ πύργου τούτου των γαζήδων 
μέχρι τοΰ Έπταπυργίου (Γεδί-κουλέ) υπάρχει διπλοΰν ισχυρόν τείχος. 

5Από τό Γενί-καπού μέχρι τοΰ Έπταπυργίου δεν υπάρχει χάνδαξ. Τό 
μήκος τοΰ τείχους είναι 3700 τακτικά βήματα Άλλ’ εν μέρος τοΰ τεί¬ 

χους εκ 1100 βημάτων είναι μονόν, ισχυρόν καί έρυμνόν. Τό υπόλοιπον 
έκ 1850 βημάτουν μέχρι τοΰ Έπταπυργίου είναι διπλοΰν, επίσης στερεόν. 

Έκείθεν από τοΰ Έπταπυργίου προς Ν. πρύς την κατωφέρειαν έξωθεν 
μέχρι τής πύλης τοΰ Κουλέ καπί είναι 500 βήματα. Ή πύλη αυτή ανοί¬ 

γει προς Α. Έκείθεν νοτίως διά τής κατωφερείας μέχρι τής πύλης 
τής Καλαμαριάς είναι 2300 βήματα Καί ή πύλη αυτή ανοίγει προς 
Α. Κάτωθεν ταύτης πάλιν προς Ν. επί ομαλού εδάφους υπάρχει επί 
τής θαλάσσης στερεόν φράγμα μέχρι τοΰ άκρου τοΰ πύργου τούτου τής 
Καλαμαριάς. Ή άπόστασις είναι 1000 βημάτων. Άπό τοΰ Έπταπυργίου 
διά τής κατωφερείας μέχρι τοΰ άκρου τοΰ Πύργου τούτου τής Καλαμα¬ 

ριάς δεν υπάρχει χάνδαξ. Είναι τείχος μονόν, υψηλόν καί στερεόν. Άλλ’ 

είναι δύσκολον νά βηματίζη τις άπό τοΰ πύργου τούτου τής Καλαμαριάς 
έξωθεν κατά μήκος τής παραλίας, διότι τό μέρος εκείνο τό κτυπα ή θά¬ 

λασσα. 'Ως έκ τούτου διά τον εισερχόμενον έκ τής πύλης τής Καλαμαριάς 
έκείθεν μέχρι τής πύλης τής αποβάθρας (Ίσκέλε- καπισί) διά τής έσωτε- 

ρικής πλευράς τοΰ τείχους, είναι 2000 βήματα. Έκείθεν έξερχόμενός τις 
εξω διά τής πύλη; τής αποβάθρας, φθάνων μέχρι τοΰ φρουρίου 1 τοΰ 
Βαρδάρ καί βαίνουν προς Δ κάμνει έν συνόλφ 1000 βήματα. Εις τό ση- 

μεΐον τούτο συμπληροΰται ή διό βημάτων καταμέτρησις των τριών πλευ" 

ρών τοΰ τείχους τής Θεσσαλονίκης. Ό πύργος οΰτος τοΰ Βαρδάρ είναι ή 
προς Δ. έστραμμένη γων.'α. Άπό τής γωνίας ταύτης μέχρι τοΰ άκρου τοΰ 
Πύργου τής Καλαμαριάς βλέπει προς τον κυμπλέ (ήτοι προς Ν.) Το με¬ 

ταξύ των δυο τούτων γουνιών είναι ό έπί τής ακτής λιμήν. Άπό δέ τοΰ 
φρουρίου τής Καλαμαριάς άνηφορικώς προς τά άνου προς Β. είναι τό Έ- 

πταπύργιον καί τό προς την ξηράν μέρος. Έκείθεν μέχρι τής γωνίας τοΰ 

πύργου τοΰ Βαρδάρ είναι προς τά κάτω καί δυτικώς κατφκημεναι συνοι- 

κίαι. Τό μέρος τούτο είναι επίσης συνοικία 2. Έν ενί λόγφ αί δύο πλευ- 

λαί τοΰ φρουρίου τούτου τής Θεσσαλονίκης είναι ξηρά καί έν μέρος θά- 

ι Τό κείμενον έχει «καλέ». Κατ’ άλλην γραφήν «κουλέ», δηλαδή «πύργου». 

2 Κατ’ άλλην γραφήν : «είναι τό απέναντι τής θαλάσσης», 
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λασσα. Κατά τον υπολογισμόν τούτον ή περίμετρος τού φρουρίου τής 
Θεσσαλονίκης είναι 11500 βημάτων. ’Αν δεν ύπήρχεν ή παραλία καί 
έμετρείτο έξωθεν, θά ήτο χίλια βήματα περισσότερον. Τό προς την πα¬ 

ραλίαν μέρος είναι ολόκληρον μονότοιχον, άλλ’ είναι έκτισμένον λίαν 
στερεόν, έχει δέ ποικιλοτρόπως διακοσμήτους καί έρυμνοΰς προμαχώνας. 

Ό δεξιοτέχνη; άρχιτέκτων, δστις έκτισε τούς τοίχους τοΰ φρουρίου τού¬ 

του τής Θεσσαλονίκης, άνέπτυξεν δλην την περί την αρχιτεκτονικήν καί 
μηχανικήν τέχνην του, περικυκλουσας αυτό διά τριπλής ζώνης. Τό ύψος 
τοΰ έκ πελεκημενουν και έ στίλβουμε νουν λίθουν έκτισμένου τείχους είναι 
έν συνόλφ 23 πηχεων, τό δε πλάτος ές πήχεων. Κατά τους παλαιούς χρό 
νους ήτο κτίσμα εκτάκτως στερεόν. Άλλ’ άφοΰ παρήλθον τόσαι χιλιάδες 
έτών, οι λίθοι αύτοΰ έπαθον εις όλα τά μέρη, μερικαί δέ έκ των τά¬ 

φρων αύτοΰ έγέμισαν άπό χώμα καί άμμον. 

Ιό ωραΐον τούτο τείχος κεΐται επί εννέα βραχωδών βουνών καί 
υψωμάτων. Υπάρχουν προς τό μέρος τών τριών πλευρών τής Θεσσαλο¬ 

νίκης δκτο) έν δλορ πυλαι. Τό δέ εσωτερικόν τοΰ όλου έρυματος είναι δι- 

ηρημένον εις έξ τομείς1, αποτελοΰντας μίαν διοίκησιν φρουρίου (άγαλίκ) 

εν συνόλφ. Πρώτον είναι είς τομεύς, τό μέγα έρυμα (καλέ) τής πόλεως, 

Ο δεύτερος τομεΰς είναι τό έρυμα τοΰ Βαρδάρ, 6 τρίτος τό της Καλα¬ 

μαριάς, ό τέταρτος τό τοΰ Έπταπυργίου, ό πέμπτος ό «έζωσμένος πύρ¬ 

γος» (κουσακλή-κουλέ) καί ό έκτος τό έρυμα τοΰ Τοπχανέ. Οί έν λόγιο 
τομείς έχουν άνά μίαν πύλην, έκτος δέ τούτων υπάρχουν δυο άλλαι σι- 

δηραί πυλαι είς τό προς την πόλιν κατερχόμενον τμήμα τοΰ Έπταπυρ¬ 

γίου. Είναι όμως αί πυλαι αΰται μοναί, άλλ’ έχουν τείχος ΰψους 30 

πήχεων. Εσουθεν καί έξωθεν τών τομέων τούτων δεν υπάρχουν καθόλου 
τάφροι, διότι τό έδαφος είναι πετρώδες καί δέν ήτο δυνατόν νά σκάφη 
τάφρος, επομένως δε καί είς τον εχθρόν θά ήτο έν περιπτώσει πολιορ¬ 

κίας, αδύνατον νά κατασκευάση υπονόμους. Έν γένει είναι κτίσμα πολύ 
ωραΐον, δυσκολύκτιστον. Ό Θεός νά τό διαφυλάττη ! 

Οί πύργοι καί οί προμαχώνες τοΰ τείχους τούτου είναι κατά τό πλεΐ- 

στον οδοντωτοί ώς ψαροκόκκαλον. Υπάρχει δέ είς πύργος άνά πεντή- 

κοντα βήματα. Κατά τον υπολογισμόν τούτον υπάρχουν κυκλφ 150 πύρ¬ 

γοι καί 4000 επάλξεις, Ό πτωχός εγώ βαδίζων ήρεμα περιήλθον τό τρί- 

1 Οΰτιο μεταφράξομεν τό «κατ-μπολμέ» (=χωρίσματα) τοΰ κειμένου τοΰ Έ- 

βλιά, δπως μείνω μεν εντός τών ορίων τής ορολογίας τής οχυρωτικής, άν καί ό 

Έβλιά δεν μεταχειρίζεται τούς εν προκειμένω τέως καθιερωμένους τουρκικούς 

όρους. Επομένως τό κατωτέρω «χισάρ-ντιζνταρί» δέον νά μεταφρασθή διά τοΰ 

•τυμεάρχης» καί τό «άγαλίκ» διά τοΰ «διοίκησις» (τοΰ όλου φρουρίου). 
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γωνον εντός πέντε ωρών και τό περιειργάσθην καταλεπτώς. Κάθε νύ¬ 

κτα παιανίζει εις πέντε μέρη έντός τοϋ τείχους τοΰτου ή σουλτανική μου¬ 

σική, ένφ οι φρουροΰντες νυχτοφυλακές και φρουροί ανακράζουν «Είς ό 
Θεός ! Εις!». "Ολοι οΐ άνδρες περιπολοΰν επί των τοίχων τοΰ έρΰματος, 

ένφ οί ειδικοί επί των τιμών στρατιώται χαιρετούν, διότι είναι μέγας 

οχυρός λιμήν των συνόρων. 

Περί τών επισκευών και βελτιώσεων τον τείχους της Θεσσαλονίκης. 

"Αν καί τό παλαιόν τούτο τείχος έκτισεν ό Φιλικός καί πλεΐστοι 
όσοι Έλληνες Πτολεμαΐ&ι, ό σουλτάνος Γαζή Μούρα τ Χουδαβεντιγκιάρ 
τό έκυρίευσε καί τό έπεσκευασεν. Άλλα διά τής παρόδου τοϋ χρόνου πολ¬ 

λά μέρη αϋτοϋ έβλάβησαν. ’Κν έτει δέ 953 (1546), όταν ό σουλτάνος Σου- 

λεϋμάν μεταβαίνουν είς τά φρούρια τοϋ Καστελιού1 2, τής Κόρινθόν, τοΰ 
Τσοκαλάμ 3 καί τής ’Ανδρικέ3 διεχείμασεν έν Θεσσαλονίκη, άνακαινί- 

σας τότε τό τείχος τοϋτο καί κατασκευάσας εις τά τρία του μέρη τέσσα- 

ρα ισχυρά έρυματα καί καταστήσας αυτό τόσον ισχυρόν όσον τό φροϋριον 
Σαχκαχά καί τό φροϋριον τοΰ Βάν εις τήν προς τον Κυμπλέ (δηλαδή 
προς Ν·). Είς τήν προς τήν θάλασσαν έστραμμένην πλευράν τοϋ έρΰματος 
τοΰ Βαρδάρ υπάρχουν δάώεκα ανοίγματα επάλξεων μέ θΰρας ολοκλή¬ 

ρους εκ σιδήρου, είς έκάστην δέ έξ αυτών παμμέγιστα τηλεβόλα άτι να όν¬ 

τα τόσον μεγάλα, ώστε νά χωρή έντός αυτών είς άνθρωπος, ανοίγουν 
τά ώς κεφαλάς δράκοντος στόμιά των, έτοιμα νά κροτήσουν κατά τών έν 
τή θαλάσση πλεόντων πλοίων τών άπίστιυν, προστατεΰοντα άπαντα τον 
λιμένα. Τό τείχος τοΰ έρΰματος τοΰτου τοΰ Βαρδάρ-καλέ έχει κύκλω 
ΰψος 15 πήχεων. Ό λίθινος τοίχος έχει πάχος πέντε βημάτων. Είναι δέ 
όλοι όκταώροφοι, λαμπρά καί διακόσμητα μεγάλα έρΰματα4 μολυβδο¬ 

σκεπή, έχοντα μέχρι τής Ανώτατης κορυφής των πολλάς εκατοντάδας τε¬ 

λείων βασιλικών5 πυροβόλων, είς έκαστον δέ διαμέρισμα αυτών διαμέ¬ 

νουν τριακόσιοι άνδρες έκτελοΰντες χρέη φρουράς. 

’Επί τοΰ ανωφλιού τών διπλών σιδηρών πυλών τοΰ τείχους τοΰτου 

υπάρχει τό εξής χρονόγραμμα. 

1 Καστελιού έλεγον οί Τούρκοι τό Ρίον. 
2 "Άγνωστον ποιαν όχυράν πάλιν ονομάζει ούτως ό Έβλιά. 

3 Πρόκειται φαίνεται περί της Άνδριτοαίνης. 

'* Τό κείμενον είναι εδώ κάπως άκατάληπτον. "Ισως νά λείπη καί κάποια 

λέξις. 
5 'Ο Έβλιά μεταχειρίζεται εδώ την λέξιν «οΐι&ίπ», ήτις σημαίνει βασιλικά. 

Δεν είναι στρατιωτικός όρος. 
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5ιι1εγηι&η ζοπιεπ δ&ΐιίδί δααάεί: 

οΙίθΕΐηοΒαΙιί ζοηιϊηί ηιετοΉοιιό αάοί 
ζειη&ηίηάα οΐοηρ 5α Γαΐβϊ όιιηγαΐ 
οαΙοα-αΙ-οΒεαιά εβοάί οΐόυι οΗοΙιοάε! 

ίεΐείε ίαίιίάηάα γετ γιιζαηάε οΐιΐηιάϊ 
5οα Ιςί ίβΓίΙιί 5οατά]οα άεΐ'δααάοί: 1- 

έτει 952 

ήτοι κατά μετάφρασιν, ή μάλλον παράφρασιν : 

«Έπί τής εποχής τοϋ πανευτυχοϋς τών ήμετέρων χρόνων Σουλεϋ- 

μάν, τοΰ πανεκλάμπρου. βασιλέως τών βασιλέων τής γής, έκτίσθη τό 
φροϋριον τοΰτο, ά'ίδιον μαρτΰριον προνοητικότητος υπό τον ουρανόν καί 
ήδη επί τής γής, ή δέ χρονολογία είναι ό προμάχων τής Πόλης τής ευδαι¬ 

μονίας» 3. 

”Επαινος του λέοντας των φρουρίων, ήτοι τον φρουρίου της Καλαμαριάς. 

Ρ 

Καί τοΰτο είναι κτίσμα τοΰ Γαζή Σουλεΰμάν Χάν. Είναι έρυσμα 
ισχυρόν όκταώροφον, υψώνον τήν κεφαλήν του πρός τους τρεις ουρα¬ 

νούς. Έχει είς τό έσωτερικόν του τεσσαράκοντα διαμερίσματα καί τρεις 
άποθήκας ΰδατος, ώς καί μεγάλας άποθήκας, έν δερβισικόν ησυχαστή- 

ριον (ζαουϊέ). Είναι μεγαλοπρεπές έρυμα. *Ίσως παρόμοια αΰτοΰ νά ήναι 
τά φρούριά τής Κασανδρείας, τής Μεθώνης ή τής Κορώνης. 

Έπί τών ανοιγμάτων τών πρός τήν θάλασσαν έστραμμένων έπάλ- 

1 Μη υπαρχόντων έν τοϊς παρ' ήμΐν τυπογραφείοις στοιχείων της νεωτέρας 

τουρκολατινικής γραφής πρός άπόδοσιν της προφοράς τοΰ οΐι καί άλλοιν, μετεγρά- 

ψαμεν τό χρονόγραμμα διά της καθαυτό γαλλικής γραφής. 

2 Ό Τούρκος εκδότης ευρίσκει λάθη είς τό πρωτότυπον καί προτείνει διορ¬ 

θώσεις, τάς οποίας έλάβομεν υπ’ δψιν κατά τό δυνατόν. Κατά τύν αυτόν εκδότην 

ή χρονολογία τοΰ επιγράμματος άναζητητέα είς τάς δυο τελευταίας λέξεις, αί 

όποΐαι φέρονται έν τφ κειμένιρ ώς «δοιίΓοπά] άβτ-β&αάεΐ» (τοϋ «μπουροΰτζ» όντος 

πληθυντικού τοΰ «μπουρτζ»). Ό εκδότης όμως προτείνει νά διορθωθή «μποΰρτζ» 

(ό ενικός), δτε καί τό άθροισμα τής αριθμητικής αξίας τών γραμμάτων τών δυο 

λέξεων δίδει τό έτος τής Εγίρας 944 (=-1538), ένφ ό συγγραφεύς, έρμηνεΰων τό 

χρονόγραμμα δίδει τό έτος Έγ. 952. Πρός άνεύρεσιν τοϋ έτους τοΰτου ό έκδοτης 

προτείνει νά διορίΐωθή τό «ΰοα Ια» διά τοϋ «όοα άίτ» (=«τοϋτο είναι» ή «αΰτη εί¬ 

ναι»). Άν όμως μείνη ό πληθυντικός (μπουρούτζ) μέ τό «μποϋ κι» είς τήν αρ¬ 

χήν του στίχου, τότε εξάγεται ώς χρονολογία ίσως τό έτος Έγ. 960 (=1553). 

Σημειωτέου ότι «μποΰρτζ» σημαίνει καί «προμάχων» καί «αστερισμός» (ζώ- 

διον). 
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ξεοόν του, άτινα κλείονται διά σιδηρών "Ουρών, εχει εΐκοσιν εν συνόλω 
τηλεβόλα των 20 σπιθαμών, κοσμήματα του κόσμου, ρίπτοντα σφαίρας 
των 40 οκάδων. "Ομοια προς τά τηλεβόλα ταϋτα υπάρχουν μεταξύ τών 
φρουρίων της Όθωμανικής Αυτοκρατορίας ίσως μόνον εις τό φρουριον 
Ρόδου η εις τά φρούρια τών Στενών της "Ασπρης Θαλάσσης (δηλαδή 
τών Δαρδανελλίων) "Ολα όμως τά τηλεβόλα τοΰ έρΰματος τούτου τής 
Καλαμαριάς είναι έστραμμένα προς την θάλασσαν προστατεύοντα τον 
λιμένα. "Οταν κατά τάς έορτάς τών δύο βαϊραμίων τά τηλεβόλα ταϋτα 
κανονιοβολούν, βάλλουν μέχρι τών εις άπόστασιν οκτώ μιλλίων εύρισκο- 

μένων άντικρυνών παραλίων τοΰ κόλπου. Έχει εν συνόλφ 150 άνδρας, 

έν (όραΐον τζαμίον, μεγάλας άποθήκας, υπόγεια διά παντοειδή πυρομα- 

χικά άνερχόμενα εις πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων. Τό ύψος τοϋ έρύμα- 

τος τούτου τής Καλαμαριάς από τοϋ Ιδάφους τοϋ πύργου του μέχρι τής 
μολυβδοσκεποϋς κορυφής του είναι 50 πήχεων τό δέ πλάτος τοΰ έρυμνοϋ 
τείχους 5 πήχεων. Τά βασιλικά τηλεβόλα τοΰ πύργου τούτου είναι τοπο¬ 

θετημένα εις τά πυροβολεία των κατά τρόπον ώστε φαίνονται (ός τρίχες 
άκαθονχοίρου. Ή ειρκτή τής πόλεως εΰρίσκεται εντός τοΰ πύργου τούτου 
της Καλαμαριάς. "Ολοι οί έγκληματίαι -—Θεός φυλάττοι !— εύρίσκονται 
εις τάς φύλακας ταύτας. Έπί τής άνω φλιάς τής προς Ν. πύλης υπάρχει 
'τό εξής χρονόγραμμα : 

Οΐιίτί ηιετάαη Ιιαζι-όΐϊ 8α1ογιηαπι ζεπιαη 
Ειηπ ϊΐό γαρίΐοπρ Βοιιπΐ] εδοά οΐάοιι ίβηιαηι 
ΟΙιϊγ ρείΕου €]άει·1ια ίορίατ Εϊ είτβίΐηάα άίτ 
Υαταοΐιϊι* Βοη Ρα1έγέ Βουτάΐοιι εεεά άεηΐΐεέ παπί 
Οΐάοα ϋαηΐιί άοΕοιιζ-γοπζ-ΕΪΓΕ ίΐτί Βοιι Εοηΐόηΐη 
Ηϊ^ΓβΙί ρεΐο·1ιαιιΐ36Γί αΐιΐπ ζεηι&η 

έτει 942 (—1574) 

ΓΌπερ μεταφράζεται (ός εξής: 

«Κτισθεν διαταγή τοϋ λέοντος τών ανδρείων Σουλεϋμάν εγινεν τε- 

λεκος ο λέων τών φρουρίων, κύκλο.) δε αυτού τά λεοντοπρόσωπα δρα¬ 

κόντεια τηλεβόλα* αρμόζει νά όνομασθή τό φρουριον τούτο ό λέων τών 
Οχυροιν. ΊΙ χρονολογία τοϋ πύργου τούτου έννεακόσια τεσσαράκοντα 
δυο της Εγίρας τοϋ Αγίου Προφήτου τών τελευταίων αιώνων». 

Εις δέ τό έσοιτερικόν γραφεΤον τοϋ φρουρίου τούτου υπάρχει τό εξής 
χρονόγραμμα ’ : 

1 Διορθοΰμεν τό πρωτότυπον, ώς προτεάει ό Τούρκος έκδοτης. 
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Βίηαϊ ρβάΚΙκιΒί Εΐ ιιιοιιγοιιιόιι άεΙίΟΓ ίΐε §ίιαγβί: 
ΗαταΒέ ηιαίιτοαί οΐιηοιιοΐιάοιι Βοιι άίναπίιαη&ϊ α&ΐί 
0α6τυηά]έ Βπΐιοΐιία ί&ΐΐδΐη εάοηΒ άίάεηι ίτοτϊΐι 
Βοιι φαγί Ιιϊππιΐθΐ: ίΐέ Εΐΐάί ΒιιγΕΗπι £ΐΐ6ππ ί1ιγ& 

έτος 102(5 (=1617) 

ήτοι : «Κτίσμα αύτοκρατορικόν, δπερ εΐχεν έρειπωθή τά μέγιστα συν 
τή παρόδω τοΰ χρό νου, την λαμπράν τα ό την αίθουσαν ίδιον καί θαυμά- 

σας απήγγειλα τό χρονόγραμμα τοϋτο. Τον χώρον τούτον έποίησεν έπι- 

μελώς διάπυρον ήφαίστειον». 1 

Εις δέ τό έξω μέρος τού έρΰματος τούτου τής Καλαμαριάς, εις την 
προς Α. γωνίαν τοϋ τοίχου υπάρχει τό εξής χρονόγραμμα 3. 

ΒίΙεΕ Βοιι Εαΐεηιίη ιηίπιαπ ίηι Βοη 
Ηοάαϊ ΐ'αΒΒεηα ^ιιίΐατ ίηι 
Τοίιοιι ΕϊαΐίΒ Βοη 5θζοιι πιοπηέιέ Εαζάί 
Μοανεπΐΐιί ΙαπΕΙι ίεΐΐιΐηί γ&ζάΐ 

έτος. 

ήτοι : Ρ 

Έγιό είμαι ό άρχιτέκτων τοΰ φρουρίου τούτου. 
Έγώ είμαι ό πάντοτε επικαλούμενος Κύριον ημών τον Θεόν. 

Ό γραμματεύς οΰτος έχάραξε τον λόγον τούτον εις τό μάρμαρον. 

Ό ιστορικός έγραψε τήν χρονολογίαν τής κατακτήσειός του. 

Τά αρχιτεκτονικά ταϋτα έργα είναι αριστούργημα τοΰ μεγάλου άρ- 

χιτέκτονος Σινάν αγά, υίοΰ τοΰ Άβδ-ουλ-Μενάν, δστις έκτισεν δλα τά 
ιδρύματα τοΰ Σουλεϋμάν χάν, οΰτινος τά μνημεία τής τέχνης δεικνύουν 
ποιου βαθμού μηχανικός ήτο, καί δεν είναι άγνωστα είς τούς βλέπον¬ 

τας αυτά θαυμαστάς του. 

Είς δέ τήν εσωτερικήν πόλην τοΰ Έπταπυργίου υπάρχει τό εξής 
χρονόγραμμα : 

’ Έάν γραφή ώς έν τω πρωτοτύπφ «μπού κίάνι κερέμ-ίχγιά*. τότε μεταφρα- 

στέον : «τό μεγαλειώδες τοΰτο μεταλλεΐον». 

3 Ό Τούρκος εκδότης επιφέρει παρατηρήσεις τινάς και διορθώσεις είς τό 

κείμενον τοϋ χρονογράμματος τούτου, τό όποιον -θεωρεί ώς άπλοΰν επίγραμμα καί 

ούχί χρονόγραμμα, έκφράζων τήν γνώμην ότι ό γράψας τό επίγραμμα δεν -θέλει 

νά άναγράψη χρονολογίαν τινά, άλλ’ απλώς νά υποδήλωσή, ότι αυτός είναι ό κτί- 

σας τό φρουριον. Ώς τοιουτον δέ θεωρεί τον γνωστόν μέγαν "Ελληνα τό γένος 

αρχιτέκτονα Σινάν πασαν, οστις καί διά τοΰ τετάρτου στίχου (ημιστιχίου κατά 

Τούρκους, οϊτινες γράφουν πάντοτε τά τοιαΰτα επιγράμματα είς δίστιχα) θέλει νά 

δηλώση, ότι τήν μέν κατάκτησιν τής Θεσσαλονίκης έγραψαν οί Ιστορικοί, οϊτινες 

καί έχουν τό καθήκον τοΰτο, έγώ 6έ είμαι ό άρχιτέκτων ό κτίσας τό έρυμα. 
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Ηα'ζτέίί δυΐίειη ΙΙηταΙιίηι Ηι&η ΙΠιαηί αζίηι 
Αΐί-Οεηιαη ΜαΙϊΕ-ιιΙ-όεη 5&1ιγ νβ Με&Εέ Γοΐιβέη. 

ΜϊηΗ ίεΐζ-αΙ-ΙδΗ ίταπΕΙι άιιοΜυ /η ε1ι1-ιι1-£ε1α1ι 
Όίιιηιίεγε γ&ταβ οΗείΐ’ ϊΐέ οΐιέίί’ πιαίιοΐιεη 

έτει 10δ6 

ήτοι : Ή αύτοϋ Μεγαλειότης 6 Σουλτάνος Ίβραχίμ-χάν ό μέγας ήγεμών 
τής δυναστείας τοΰ Όσμάν, κύριος θαλάσσης και ξηράς καί οδηγός 

(τής Μέκκας 
Έξ ής ή ευλογία τοΰ Θεοΰ, έπεσεν ή χρονολογία 

(I) άνθρωπε τής σωτηρίας. 

Μεσίτευσον θεέ δι’ άπαντας εις τον τόπον τής κρίσεως. 

"Εμπροσθεν τής εξωτερικής πύλης τοΰ Έπταπυργίου τοΰτου υπάρ¬ 

χει βλέπον προς την κάτο> πόλιν καί προς τό μ,έρος τής θαλάσης, υψηλόν 
περίπτερον, κέντρον πάσης σοφίας "Ολοι οι διερχόμεναι ταξειδιώται καί 
έρασιτέχναι συνέρχονται εις τό τερπνόν τοΰτο μέγαρον καί απολαύουν 
τοΰ ωραίου θεάματος, διότι είναι υψηλόν, αληθώς πανοραματικός καί μο¬ 

ναδικός εις τό ειδός του τόπος αναψυχής. 

"Εξω τοΰ φρουρίου τούτου δεν υπάρχουν καθόλου συνοικίαι καί οΐ- 

κίαι. Μόνον έξω τοΰ φρουρίου προς Α. υπάρχουν κάμινοι ασβέστου. Προς 
Δ. εξω τοΰ Γενή-καποΰ (νέα Πύλη) υπάρχει ησυχαστήριου των μεβλεβή- 

δων (μεβλεβή-χανέ). 

"Επαινος της εξω τον φρουρίου βάρος (συνοικίας) της άποβάϋρας, 

’Έξίο τής πύλης τής αποβάθρας (ίσκέλε-καπουσοΰ) υπάρχει τό λεγό¬ 

μενον Μισίρ-τσαρσισί (Αιγυπτιακή αγορά), έχουσα έν ολφ 500 πρατήρια. 

Εις την σουλτανικήν ταυ την αγοράν υπάρχουν ο,λα τά προϊόντα τής Αί¬ 

γυπτου, λίνον, κινάς, ζάχαρις, όρυζα, καφές καί δλα έν γένει τά αιγυ¬ 

πτιακά είδη. " Εχει έν συνόλω τριακοσίους εμπόρους καί υπόγεια. Εις τό 
μέρος τοΰτο είναι καί πεντήκοντα ξυλέμποροι (κερεστετζήδες), επίσης 100 

μεγάλα βυρσοδεψεία μεταξύ τής θαλάσσης καί τοΰ τοίχου τοΰ φρουρίου, 

επίσης καί εις ευκτήριος οίκος των βυρσοδεψών (ντεμπαγάν μεστζιντί). 
"Εξω τής αποβάθρας, συνεχόμενον προς τό φρούριον, υπάρχει ΰπερ- 

θεν τής θαλάσσης τό «τζαμίον Άβδουρ-Ρεούφ εφέντη», ώραΐον καί περί¬ 

λαμπρου τέμενος, τόπος φιυτεινός προσευχής, άναπαύσεως καί αναψυχής 
τής πολυαρίθμου κοινότητος των πιστών. Ό ’Αβδ-ουρ-Ρεούφ έφέντης, 

δταν ήτο μολλάς Θεσσαλονίκης, έκτισε τό ιερόν τοΰτο τέμενος τής λα¬ 

τρείας, μή ύπάρχοντος τότε έκει άλλου τζα[ΐίου. Πράγματι δέ τό έκτισεν 
εκεί όπου έπρεπε. ’Ών δέ κάτοχος γνώσετον αρχιτεκτονικής καί γεωμε- 

Ή Ελλάς κατά τον Έβλιά Τσελεμπή. 

τρίας (μηχανικής), ανηγειρε τό τζαμίον ώς άνω όροφον, κάτω τοΰ οποίου 
υπάρχουν τά πρατήρια τής Αιγυπτιακής αγοράς (Μισίρ Τσαρσί), καί άφιέ- 

ρο^σε τοΰτο ώς βακούφιον εις τούς ίμάμας, τούς ιεροκήρυκας, τούς σεΐ- 

χας, τους μουεζζίνηδες (κράκτας) καί τό λοιπόν προσωπικόν τοΰ τζα¬ 

μιού. Γό τερψίθυμον τοΰτο τέμενος εινε κάτι ώς περίκομψον μέγαρον, 

έχον κύκλω κρύσταλλα 1 καί πολυχροόμους ύαλους. Κάθε ημέραν καί νύ¬ 

κτα δέν λείπουν από αυτό οι πιστοί, διότι οι μουσουλμάνοι έμποροι των 
επτά κλιμάτων 2 καί οί θεοσεβείς ναυτίλοι καί πλοίαρχοι τελοΰσι την 
προς τον Θεόν προσευχήν των έν τφ τεμένει τούτη), άπολαύοντες τό 
θέαμα των εν τφ λιμένι πλοίων. Έκτος αύτοΰ, τοΰ έξω τοΰ τείχους, όλα 
τά άλλα ιερά καθιδρύματα είναι έντός τοΰ φρουρίου. Είναι όμως έμπρο¬ 

σθεν τής συνοικίας τής αποβάθρας. 

Περιγραφή τον μεγάλου λιμένος της Θεσσαλονίκης. 

Ο ασφαλέστατος ούτος λιμην της Θεσσαλονίκης κεϊται εις τον μυχόν 
μάκρου κόλπου έχοντος μήκος 100 μιλιών. Είναι μέγας λίμήν δυνάμε- 

νος να περιλάβη δέκα χιλιάδας γαλεόνια, καραβέλας3, γαλιότας, επιβατι¬ 

κά, κάτεργά, φορτηγίδας (μαούνας), μπαστάρδας καί άλλα πλοία4. Επει¬ 

δή όμως η είσοδος αυτού είναι ανοικτή εις τον νότιον, τον ανατολικόν 
καί τον νοτιοανατολικόν άνεμον, είναι πρός νότον εκτεθειμένος, άλλ’απο¬ 

τελεί καλόν άγκυροβόλιον καί ώς έκ τούτου όταν τά πλοία αγκυροβολή¬ 

σουν εις τον λιμένα διά των καταλλήλων αγκυρών είναι ασφαλή. Εις τον 
μέγαν τούτον λιμένα έρχονται ναυτικοί, έμποροι καί πλοία έκ τής Μαύ¬ 

ρης θαλάσσης, τής Ασπρης θαλασσής (Αιγαίου), τοΰ Περσικού κόλπου 
(τής θαλασσής τοΰ Όμαν), ως καί πλοία τής Αίγύπτου, τής Συρίας, τοΰ 

1 Ή λέξις επαναλαμβάνεται δίς, πρώτον ώς «μπιλλούρ» (μπιλοϋρι), καί κα¬ 

τόπιν ώς «νετζέφ», τύ όποιον είναι ειδικόν είδος κρυστάλλου άπαντών παρά τήν 
πόλιν Νετζέφ της Μεσοποταμίας (Ιράκ). 

3 Δηλαδή όλου τοΰ κόσμου. 

3 Τό κείμενον έχει «κασρεβέτα» (;), τό όποιον εις άλλα χειρόγραφα φέρεται 

ώς «καρεβέτα» ή «καραβέτα» ή «κρεβέτα». ’Ίσως νά είναι «κορβέτα». Άλλ’ επει¬ 

δή ή ενταύθα άπαρίθμησις αναφέρει μόνον εμπορικά πλοία, ύποθέτομεν ότι πρό¬ 

κειται περί «καραβέλας». 

4 Εν τή απαριθμήσει ταυ τη ό Έβλιά δίδει πλοία άγνωστου είδους, τά όποια 

ό Τούρκος εκδότης ματαίως προσπαθεί ν’ άνακαλύψη προτείνων διαφόρους διορ- 

θωσεις των έσφαλμένο:ς γραμμένων λέξειυν τοΰ πρωτοτύπου. Φαίνεται ότι ό Έ- 

βλιά παρέθεσε τόσον έσμόν λέξεων δηλωτικών τοΰ είδους των πλοίων απλώς διά 
νά επίδειξη πλούτον γνώσεων. 

ΕΠΚΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ νΕτος ΙΣΤ< 22 
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Αλγεριού, του Σουέζ, τής Τριπόλεως, της Γαλλίας, I ίορτογαλλίας, Δουγ- 

'/έρκη;1, Δανίας, Αγγλίας, “Ολλανδίας καί Γενουης καί παραμένουν αγ¬ 

κυροβολημένα, διότι 6 λιιιί-ν έχει βάθος 10-50 όργυιών. Εις τον λιμένα 
τούτον άλιεύονται χιλιάδες χιλιάδων ιχθύς, άλλα τά τριγλιά, οί κωβιοί, 
τά αταυρίδια, οί σκόμβροι, καί τά λουφάρια «υιού είναι πεψηιιιυμένα. 

Αί άκταί είναι κύκλωθεν χαμηλοί καί πεδι.ναί, τά δέ ύδατα αμαθή, 

εν τοΰτοιςτά αγκυροβολιά είναι καλά.?Απέναντι του λιμένος τούτου κατά 
τά έμπροσθεν των χωρίων Κανιχά (;) καί Ισετερόζ (;) είναι ύ>ραία θά¬ 

λασσα, εις την οποίαν κρατεί ή άγκυρα. 1ά χωρία ταΰτα ευρίσκονται επί 
της ξηρά; εί; άπόσταοιν δυο μιλίων έκάτιρον. Η Θεσσαλονίκη απέχει 
εξ αντών 30 μίλια. Αλλά τά πλοία τά ιρθάνοντα έμπροσθεν των χω- 

ρίον τούτων, πρέπει νά ρίψωσι την άγκυραν και από τά δύο μέρη, διότι 
ή θάλασσα εκεί είναι άβαθής καί «μιιιόδης καί χρειάζεται πολύ προσοχή, 

μήπως συμβή απρόοπτόν τι, διά τούτο δέ είναι φρόνιμον νά ρίπτη το 
πλοίον δύο άγκυρας έμπροσθεν των χωρίων τούτων. Καί εις τά έμπρο¬ 

σθεν των χωρίων τούτων υπάρχουν παντός είδους ιχθύς. Καί εί; τα; 

έπΐ τής οδού τής Κωνσταντινουπόλεως λίμνας Μπεσίκ (Βόλβη) καί Λαγ¬ 

καδά υπάρχουν παντοειδή οψάρια, τούτων όμως οί έγχέλεις είναι φημι¬ 

σμένοι καθ’ δλην την οικουμένην, ένψ εϊς την Θεσσαλονίκην αυτήν δεν 
υπάρχουν τοιαύτα ψειδόναρα. Ταΰτα εϊσάγονται έκάστοτε νωπότατα έκ 
τού Μπεσικλέρ καί Λαγκαδά και πωλούνται εκεί υπό των άλιέων της 

Περιγραφή των εν θνσσαλονίκ\) τυχαίων των σουλτάνων 

της δυναστείας τον * Ο αμάν. 

*Υπάρχουν εκατόν πεντήκοντα έν συνόλιυ ιερά τεμένη σουλτάνων 

καί άλλα τζαμία βεζυρών μεγιστάνων καί παλαιοί οίκοι λατρείας, κτίσμα- 

ματα ευσεβών δωρητών. Πρώτος μέγας καί ίερώτατος οίκος λατρείας εί¬ 

ναι τό μέγα τζαμ-ον Άγιά-Σοφία (τής “Αγίας Σοφίας), όμοιάζον προς το 
έν Κωνσταντίνουπόλει τής “Αγίας Σοφίας, μικρότερον όμως εκείνου Καί 
τό έν Τραπεζούνιι τζαμίον τής “Αγίας Σοφίας είναι ϊσον πρός τό έδώ. 

Τά τρία ταΰτα τζαμία τή; Αγίας Σοφίας είναι κτίσματα τής ’Άϊ-Σόφ 
(“Αγίας Σόφ;), θυγατρός τού έν Σόφια Πάγκου υιού Μαδιάν, διά τούτο 

καί λέγονται τζαμία “Αγιά-Σοφιά. 
Ίο μήκος τής “Αγίας Σοφίας τής Θεσσαλονίκης από τής προς τόν κι- 

μπλέ (Ν.) πλευράς μέχρι τού μιχοάπ (βωμού) είναι Ιιό βημάτων, τό 6έ 

1 Το κείμενον έχει «Δενκαρκίζ ■ (Ντενκαρκίζ). άλλο δέ χειρόγραφον «Λουν- 

καρκίζ». 
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πλάτος 1^5.βημάτων. Είναι όμως μοναδικόν εις τό είδος του. Εις την αρι¬ 

στερά ν πλευράν τού τζαμιού τούτου υπάρχει λαμπρός πράσινος άμβων 
(κιουρσί), εις τόν όποιον ανέρχεται τις διά κλίμακος έξ βαθμιδών έκ μο¬ 

νολίθου εγχρώμου λατυποπαγούς (σομακί) μαρμάρου. Ό άμβων οΰτος, 

όμοιος τού οποίου δεν υπάρχει εις τόν κόσμον, είναι εις τό έπακρον αξιο¬ 

θέατος, έργον τέχνης θαυμαστής καί περιέργου, τέχνης περιβόητου καί 
απανταχού τής οικουμένης, γνωστός εις τούς περιηγητάς ξηράς καί θα¬ 

λασσής. Εντός της δεξαμενής των άποχοορητηρίων τοΰ εσωτερικού τού 
τζαμιού τούτου υπάρχουν τρεις σειραί άναβρυτηρίοον καί πίδακες μέ λε- 

κάνας έκ λευκού μαρμάρου. Καί διά την περιγραφήν τούτων ή γλώσσα 
είναι ασθενής καί ο κάλαμος θραύεται. Εις τό προαύλιον τής εξωτερικής 
πύλης τού τεμένους τούτου υπάρχουν εννέα άπαστράπτοντες κίονες, των 
οποίων έκαστος αξίζει άνά εν χαράτσιον Ρωμηών. Έπί τής προς τόν κι- 

μπλε πύλης υπάρχει τό έξης χρονόγραμμα : 

νο ΙΐΆΖΆ ά.]2ΐιπί άατ αά]γ5 

ηιίη-θΙ-ΙζαίαΓ πιοοίιοιιζοα §Ίΐ3ΐ·γΙ) 

ίβίπιαά]©1 παεδαπι πιπι-ηΙ-ΙΜι 
νο ΙΠίατίΙεΙι Η1 ίεΐιΐπ Εατγ5 

έτος .... 

Αλλ Ί) περιφέρεια τού θόλου τής “Αγίά-Σοφιά αυτής, έργον τού διά¬ 

σημου καί προβλεπτικού άρχιτέκτονος, καί τού θόλου τού έν Κωνσταντι- 

νουπολει τζαμιού τού Σουλτάνου Σελίμ, είναι κατά είκοσι πήχεις μεγαλει- 

τέρα τής τού θόλου τού έν Κα>νσταντινουπόλει τεμένους τής “Αγίας Σό¬ 

φιας, άλλ’ εδώ είναι χαμηλότερος τού τής “Αγίας Σοφίας. Τόν θόλον όμως 

τής “Αγίά-Σοφιά αυτής ό ρηθείς άρχιτέπτων έπάλυψε διά μόλυβδου τοι- 

ούτου, ώστε είναι όλως άπίθανον νά δυνηθούν οί τεχνΐται των ήμερων 
μας νά κατασκευάσουν τοιούτον έκμολύβδου επικάλυμμα. Ένψ συνήθως 
ό μόλυβδος γίνεται κυανούς, ό τής “Αγίά-Σοφιά αυτής μετατρέπεται προς 
το κίτρινον. Ως εκ τούτου κάποτε οί “Εβραίοι τής Θεσσαλονίκης, ύποθέ- 

σαντες ότι περιέχει χρυσόν, έδοσαν εις τούς διοικητάς 40.000 γρόσια, 

υπί.υς δήθεν ανανεώσουν τον μόλυβδον τού περίλαμπρου τούτου τζαμιού. 

Αλλ’ οί τίμιοι Μουσουλμάνοι δεν συγκατετέθησαν καί οΰτο> χάριτι θείε/ 

το έκ μολύβδου επικάλυμμά μενει ως ήτο καθ? ήν έποχήν ήτο ναός τών 
απίστων. Εντός τού τζαμιού δεν υπάρχουν πλήθος πολυέλαιοι καί άλλα 
άναρχηματα. 

Τά μόνα ωραία είναι ό βωμός (μιχράπ), ό άμβων (μινμπέρ) καί ή σο- 
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λέα. Αί κανδήλαί του δμως είναι αναρίθμητοι. Καί 6 είς υψηλός μινα¬ 

ρές του είναι μοναδικόν υπόδειγμα. Ό δε κήπος του είναι διακοσμητος 
από δπωροφόρα δένδρα τοιαντα, ώστε υπό την σκέπην έκαστου τοιου- 

του παχυσκίου δένδρου ή επήρεια τοΰ ζείδωρου ήλιου δεν είναι αισθη¬ 

τή επί τοΰ εδάφους. Συνελόντι δ’ ειπεΐν είναι περίλαμπρον τέμενος θεο- 

πειθές αποτελούν έντευκτήριον των σοφών καί έναρέτων. 

Διαιωνισθήτω μέχρι συντέλειας των αιώνων. 

Τό δέ Έσκϊ-ΤζαμΙ (παλαιόν τζαμίον) είναι μοναδικός είς τό είδος 
του παμμέγιστος θόλος, οΰχί λιθόκτιστος, άλλ’ εν είδος τετραγωνικού 
θόλ,ου παλαιού ρυθμού, μολυβδοσκεπούς διακοσμήτου δι! ωραίων κυπα- 

ρίσσων καί στηριζομένου επί είκοσιτεσσάρων άποστιλβόντιον καί ποικιλό¬ 

χρωμων μαρμάρινων κιόνων. Έπί των εκατέρωθεν τής προς τον κιμπλέ 
πόλης καλλιτεχνικωτάτων παρασπάδων υπάρχουν έλικοειδεΐς καί κοχλιο¬ 

ειδείς γλυφαί τόσον ώραίαι, ώστε προξενούν την έντΰπωσιν δτι είναι 
θαύματα μαγείας. Τό μήκος τοΰ τζαμιού τούτου είναι διακόσια βήματα, 

τό δέ πλάτος εκατόν δέκα. "Έχει ένα περίκομψον υψηλόν μιναρέν, δ[ΐοιος 

τού οποίου δεν υπάρχει είς την πόλιν ταυ την. 

Θέα τον τζαμίον του σονλτάν-Χορτάτζ, ου τό μυστήριον ει'η ιερόν. 

Τό περίλαμπρον τούτο τζαμίον είναι οκτώ αψίδες 1 δμοιαι προς τάς 
των παλαιών Περσών βασιλέων 2, έπί στρογγυλού τοίχου, τών όποιων 
έκάστη ομοιάζει προς την ουράνιον ίριδα. Έπί τούτων εγείρεται ως έπί 
τόξου τής δυνάμεως πεπαλαιωμένος θόλος, οΰτινος τό ύψος είναι κατά 
πέντε πόδας χαμηλότερον τού θόλου τής έν Κωνσταντινουπόλει 'Αγίας 
Σοφίας. Είναι θόλος τόσον υψηλός, ώστε όταν τον βλέπη με τό βλέμμα 
φοβισμένον ό άνθρωπος μένει ενεός καί έκθαμβος, διότι ό υψηλός ουτος 
θόλος έχει οκτώ τόξα είναι δέ διακοσμητος μέ λεπτουργήματα εκ πολυ¬ 

τίμων λίθων, διασκευαστείς υπό τών παλαιών τεχνιτών τόσον θαυμα- 

1 Είς τύ κείμενον τού Έβλιγιά ή λέξις «τάκ» (—άψίς), γράφεται μέ τά γράμ¬ 

ματα τ έ, έ λ ί φ καί κ ι ά φ. Ώς γνωστόν όμως είς τούς τουρκομαθείς, ή λέξις 

αυτή γράφεται μέ τ ή, έ λ ί φ καί κ α φ (οΰχί κ ι ά φ). Την παχυλήν αυτήν 

ανορθογραφίαν κρίνει φαίνεται περιττόν νά διορύώση 6 Τούρκος εκδότης. 

3 Ή εν τφ πρωτοτυπώ λέξις άναγνωστέα οΰχί κ ε σ ρ ί (—κλασματικός), άλ¬ 

λα κ ι ο ρ ί, τό όποιον είναι τίτλος διδόμενος είς ιούς τελευταίους Πέρσας βα¬ 

σιλείς τής δυναστείας τών Σασανιδών. 
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σίως, ώστε υπό τόν ουράνιον θόλον 1 τού κόσμου τούτου ουδέ είς τούς 
κήπους τής Έρέμ τού Σεδά 8 ήδυνήθη άρχιτέκτων τις νά άνεγείρη τοιού- 
τον κτίσμα, 

Ίά είς τά ένδον καί τά έςοο τού τζαμίου τούτου υπάρχοντα παντοει¬ 

δή τεχνουργήματα καί αί αριστοτεχνικά! γλυφαί είναι τοιαΰτα, όποια δεν 
είδον ούτε είς τόν έν τφ φρουρίφ τού Μπέτς 3, έδρας τοΰ αύτοκράτο- 

οο, τή-, Γερμανίας, ναόν τού Αγίου Στεφάνου. Τά δέ λεπτουργήματα τοΰ 

μιχράπ (βωμού) καί τού μινμπέρ (άμβωνος) τοΰ μεγάλου τούτου τεμένους 
είς ούδέν έτερον τζαμίον υπάρχουν. Έν ενί δέ λόγΦ ή γλώσσα’ είναι 
ασθενής καί ό κάλαμος ανεπαρκής διά τόν έπαινόν του. Ό θόλος όμως 
αυτού δέν είναι μολυβδοσκεπής. Είναι κεκαλυμμένος από τής εποχής τών 
απίστων υπό είδους τετραγωνοον κεραμίδων, παλαιός κατασκευής, αίτινες 
καί αύται είναι κάτι τό αςιοθεατον. Καί μάλιστα, δταν ό θόλος τής έν 

Κωνσταντινουπόλει 'Αγίας Σοφίας κατέπεσε την ημέραν καθ’ ήν ό πα¬ 

νάγιος Προφήτης ηλθεν είς τόν κόσμον την νύκτα τής Δευτέρας, δωδεκά- 

της τού μηνός Ρεμπί-ουλ-έββέλ έκ τής μήτρας τής Έμινέ, καί ό θόλος 
τής έν τή Θεσσαλονίκη ταύτη 'Αγίας Σοφίας, ώς καί ό ?θόλος τού τζα¬ 

μιού του Χορτάτζ, κατέρρευσαν, άνοικοδομηθέντες κατόπιν, ώς είναι φα¬ 

νερόν εκ τών άνακαινισθέντων μερών τού προς τόν κιμπλέ (Ν.) τμήματος 
τού θόλου. Καί μάλιστα είς δλας τάς έλληνικάς ιστορίας άναφέρεται δτι 
η θογάτηρ τή; Ελένης, μητρός τού Μεγάλου4 * Κωνσταντίνου άφού έκτι¬ 

σε το τζαμίον τούτο τού Χορτάτζ, έκτισε τόν έν ^Ιερουσαλήμ ναόν τής 
Αναστασεω, (Καμαμε), οστις επεχει κατ’ αναλογίαν παρά τοΐς άπίστοις, 
ον τοπον καί η Καάβα (Κιαμπε). Τόσον άρχαΐον είναι τό τέμενος τούτο. 
Τό έπί τής πύλης αυτού χρονόγραμμα έχει ώς έξης : 

Μπουνούν φετχινέ σάϊ βέ χιμμέτ έττί σέϊχ Χορτατζή. 

Ταρίκ χακκιντά άβνι χαδί ϊλέ μουχτεδί όλντού 
Κιλιντή τσούν ναμάζ ίτσιντέ Α&οΐιίΐς ταριχίν ντεντί 

1 Είς τό κείμενον υπάρχει έν τή φράσει ταύτη ή αραβική λέξις «άτλας», 6Γ 

ής ύπεδηλουν οί "Αραβες αστρονόμοι ή άστρολόγοι τόν υποθετικόν θόλον τοΰ ου¬ 

ρανού, οστις έκειτο πέραν τών τροχιών τών αστέρων καί ήτο κενός άστρων. 

Κατά τάς άραβικάς παραδόσεις ό Σεδάτ (Οΐιβάεά) ήτο μυθικός βασιλεύς 

τοΰ έν Υεμένη κατοικήσαντος λαού τών ’Άδ (Ααά), τής δυναστείας τών Χιμαρι- 

τών ή Όμηριτών, θεωρούμενος τρισέγγονος τού Νώε έκ τού Χάμ, καταστάς δέ 

διάσημος διά τάς υπ’ αυτού κτισθείσας πόλεις καί τά χτίσματά του έν γένει, ών 

έν ήτο ο κήπος Έρέν, έχων καί ώραΧον περίπτερον. Ό Έβλιά αναφέρει συχνάκις 

τόν θρυλικόν τούτον Αραβα βασιλέα, οσάκις θέλει νά έπαινέση κτίριόν τι. 

«Μπέτς» ονομάζουν ενίοτε οί παλαιοί Τούρκοι ιστορικοί τήν Βιέννην έκ 
τού αρχαίου ουγγρικού αυτής ονόματος. 

4 Τό Μεγάλον (μπουγιούκ) υπάρχει είς τό κείμενον τού Έβλιγιά. 
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Μ που ντέΐρ κισχνέ λα-οΙιεΕ εχλι Ιαλάμ μάμπέτ όλντοΰ ι, 
έ'τει .... 

ήτοι : 

Ό σεΐχης Χορτατζή κατέβαλε μόχθους και προσπάθειας προς κατάκτη- 

[σίν του, 

Χάριν τοΰ μοναστικού τάγματος θεία συνάρσει προσήλθεν εις την άλη- 

[θή πίστιν. 

Επειδή εντός αύτοϋ έτελέσθη τό ναμάζι (ή προσευχή) ό Αποΐιίΐτ είπε τό 
[χρονόγραμμα αύτοϋ. 

Ή παλαιά αΰτη μονή εγεινεν ιερόν τέμενος των αληθών Μουσουλ¬ 

μάνων. Μίαν ημέραν τφ 988 (1580), ένψ ήτο εκκλησία, ό άγιος άναψω- 

νών με θ’ όλων των σοφίδων (καλογήρων) τό «Αλλάχ ! Αλλάχ !», εκαμεν 
έφοδον, έκυρίευσε τήν μονήν ταΰτην εκ των χειρών των παπάδων και 
τήν μετέτρεψεν εις μωαμεθανικόν τέμενος. Ακόμη καί τώρα ό μιναρές 
αύτοϋ έχει τρεις σημαίας, επί δε τοϋ θόλου του, αντί σημαίας, έθεσαν 
τον λέβητα αύτοϋ, δστις εΰρέθη θαμμένος μέ χρυσίον εντός τής γης. Υ¬ 

πάρχει δέ καί άμβων έκ μονολίθου μαρμάρου μέ έξ πόδας, όπως επ’αύ¬ 

τοϋ απαγγέλλεται ή εσπερινή προσευχή, δστις μένει εις τον έσωτερικόν 
κήπον. Καί ό άμβων οΰτος είναι αξιοθέατος καί μοναδικός εις τό είδος 

του. 

Τό τζαμί του ΑζεζρΙ ΚαοΙμ π.αοα 

Καί τούτο είναι υψηλός μολυβδοσκεπής θόλος ξύλινος έν μέσφ κυ- 

παρίσσων. Καί τούτου ό μόλυβδος είναι διακόσμητος λίαν καλλιτεχνικώς. 

’Από τής πύλης τοΰ κιμπλέ (Ν.) μέχρι τοΰ μιχράπ (βωμού) τό μήκος 
τοϋ τζαμιού τούτου είναι 220 ποδών, τό δέ πλάτος του 150 ποδών. Εντός 
αύτοϋ υπάρχουν 150 έν συνόλω μικροί καί μεγάλοι κομψοί κίονες έκ 
λευκού καί πολύχρωμου μαρμάρου (σομακί) μέ φλέβας, εΐς τινας δέ 
αψίδας υπάρχουν επάλληλοι μικροί κίονες, διότι τό τζαμίον τούτο έκτί- 

σθη ώς οικοδομή διώροφος. Αί εντός τοϋ τζαμιού μαρμάριναι έστιλβωμέ- 

ναιτετράγωνοι πλάκες τού δαπέδου είναι τόσον μεγάλαι δσον τάπητες, 

ών έκάστη πλευρά έχει μήκος πέντε ή έξ ποδών. Όλόκληροι αί πλευραί 
των τεσσάρων τοίχων είναι έπενδεδυμέναι μέ μεγάλα φλεβωτά μάρμαρα 
περιέργου καί θαυμάσιου είδους, αληθώς αξιοθέατα καί αξιοπερίεργα. 

1 Ό Τούρκος έκδοτης γράφει έν ύποσημεκοσει, δτι ό τελευταίος σ.ίχος (δη¬ 

λαδή ή αριθμητική αξία των γραμμάτων του) δίδει τό έτος (Εγίρας) 998 (=1590), 

καί επομένως ή ή χρονολογία αύτη είναι ανακριβής, ή ή κατωτέρω άναφερομέ- 

νη (988). 

Ή Ελλάς κατά τον Έβλιά Τσελεμπή. 343 

Έκαστη πλάξ είναι χαμαιλεοντείως πολύχρωμος, υποδειγματική εις τό 
ειδός της, αξία νά έφελκύση τήν προσοχήν των ερασιτεχνών. 

Εντός τού τζαμιού τούτου υπάρχει φρέαρ ϋδατος ζωής (άμπου-χα- 

γιά), τοϋ οποίου ή πόσις προκαλεί εις τον άνθρωπον εμετόν. ’Άν δέ 
πλυθή κανείς μέ τό ύδωρ, τό όποιον είναι πολύ ωφέλιμον, θεραπεύεται 
κελεύσει Θεού τού Ύψίστου, αν επασχεν έκ σφοδρού πυρετού, Έν ένί 
λόγω ό κάλαμος αδυνατεί νά πλέξη τό έγκώμιον τοϋ τζαμιού τούτου. 

Έσωθεν τής προς τον κιμπλέ πύλης τοϋ τζαμίου τούτου, προς άριστε- 

ράν, εις ύψος αναστήματος Ανθρώπου, υπάρχει φέρετρον (κιβούριον) έκ 
λευκού μαρμάρου έντός τοΰ οποίου είναι τεθαμμένος κατά τούς "Ελλη¬ 

νας ιστορικούς 6 Κασίμ, έκ τοϋ οποίου λέγουν«Κασίμ-γκιουνοϋ» (ή ήμερα 
τού Κασίμ) Τ. Καί μάλιστα ή έμή έλαχιστότης 3, έρωτήσαντος τοΰ Βασι- 

λέως Αύτοκράτορος Καίσαρος (Καισαροβασιλέως) τής Γερμανίας περί τοϋ 
μαρμάρινου κιβουριού τοΰ Κασίμ πασά τούτου, άνέφερα πώς ειδον καί 
έπεσκέφθην αύτό, έφ’ φ άπαντες οί Υπουργοί του, καί οί δοϋκές 3 του, 

καί οί κόμητές 4 του, καί ό πρωθιερεύς του καί ό πρώτος διερμηνεύς του 
Μιγκέλη 5 μέ ήρώτησαν «πώς τό είδες;» καί εγώ άπήντησα : «Νά, έπί 
ενός μαρμάρινου τετραγώνου φέρετρου υπάρχει Ιλληνισύί έπίγραμμα έκ 
τριάκοντα στίχων. Έχει καί ύπηρέτας, οί όποιοι τό σκουπίζουν, τό κα- 

1 Κασίμ-γκιουνοϋ τουρκιστί καί Ρούζου-Κασίμ άραβοπερσιστί ονομάζουν οί 

Τούρκοι καί οί "Άραβες τήν ημέραν τοϋ Αγίου Δημητρίου, θεωρουμένην ώς αρ¬ 

χήν τοΰ χειμώνος καί οχετιζομένην προς ποικίλας παραδόσεις καί δεισιδαιμονίας. 

Χημειωτέον ότι Κασίμ άινομάζετο τό πρώτον άρρεν τέκνον τοΰ προφήτου των 

Μουσολμάνων Μωάμεθ. 

2 Οΰτο) μεταφράζομεν ή μάλλον παραφράζομεν τήν παρά Τούρκους έν χρήσει 

εκφρασιν «μποΰ χακίρ» (καί μπού φακίρ), σημαίνουσαν κυριυλεκτικώς «αυτός ό 

ταπεινός» (ή αυτός ο πτωχός), τής οποίας, μετριοφρονούν δήθεν ποιείται χρήσιν 

συχνάκις καί ό Έβλιγιά, οσάκις παρεμβάλλει καί τον εαυτόν του. 

3 Τό κείμενον έχει «Έρσεκ» καί κατ’ άλλην γραφήν «Χέρσεκ·. Μετεφράσα- 

μεν δούξ, διότι ό Έβλιγιά φαίνεται όιι μεταφέρει, ούτως εις τήν τουρκικήν τήν 

γερμανικήν λέξιν «Ηογζο£» (δούξ), έξ ής καί ή τουρκική ονομασία τής Ερζεγοβί¬ 

νης (Χέρσεκ). Ή λ έξις ΗβΓζο&, παραγομένη φαίνεται έκ τοΰ Ηβοτ (=στρατός) καί 

ζίβΐιεπ (=σύρειν). σημαίνει στρατιωτικός αρχηγός καί ήχο τό αντίστοιχον τοΰ λα¬ 

τινικού άιιχ. 

4 Τό κείμενον έχει τουρκιστί «γουροΰκ» (δηλαδή «γρούκ»), ό δέ Τούρκος εκδό¬ 

της παρατηρεί έν υποσημειώσει ότι εις τον τόμον (τοϋ «οδοιπορικού» τοΰ Έβλιγιά) 

ή λέξις φέρεται τουρκιστί «γκουρούφ». Επομένως θά πρόκειται περί παραφθοράς 

τής γερμανικής λέξεως Ογοϊ, ήτις σημαίνει «κόμης» (οοιηεε). 

5 Εις άλλο χειρόγραφον είναι «Μικέλ». "Ισιος νά πρόκειται περί τοΰ ονόμα¬ 

τος Μΐούοοίίε ή Μίοΐιείΐί. 
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θαρίζουν καί τό προσέχουν». Ό βασιλεύς καί δλοι 1 εύχαριστηθέντες 
εΐπον : «Αλήθεια τά είδες; «Καί δλοι δμοΰ μέ τον Καίσαρα, έγερθέν- 

τες, άνέγνωσαν ένα σωρό χωρία από τό Εύαγγέλιον, κατά τό ψευδές 
θρησκευτικόν έθιμόν των, προς άνάπαυσιν τής ψυχής τού επωνύμου τής 
ημέρας τού Κασίμ 2, μεθ’ δ πάλιν έκάθησαν. Αυτό σημαίνει δτι ή φήμη 
τού τζαμιού τούτου έφθασε μέχρι των χωρών τής Γερμανίας, δπου τό 
εκτιμούν 3 4. 

Ό έξω ιερός περίβολος τού τζαμιού τούτου τού Κασίμ πασά είναι 
μικρός. ?Αλλ’ έν αύτφ υπάρχει μία λευκή λεκάνη πίδακος έκ μονολίθου 
μαρμάρου, εντός τής οποίας χωρούν τεσσαράκοντα μέχρι πεντήκοντα άν¬ 

θρωποι. νΑνωθεν τού πίδακος υπάρχει θόλος υψηλός στηριζόμενος επί 
οκτώ λεπτών καί κομψών κιόνων έκ λευκού μαρμάρου. 

Έπί τής άνω φλιάς τής προς τον κι μπλε πύλης τού τζαμιού τούτου 
υπάρχει διακόσμητον χρονόγραμμμα έμφαϊνον, ο τι τό έν λόγω τέμενος 
έκτίσθη έπί σουλτάνου Βαγιαζίτ Β' έν έτει Εγίρας 897 (144)2)'1 

Τό ’ Αλατζα-τζαμί. 

Επειδή έχει μιναρέν πολύχρωμου τό δνομάζουν Άλατζά-τζα[ΐί. Καί 
τούτο είναι τζαμίον μολυβδοσκεπές τεχνουργημένον. Μετά τό τζαμίον 
τού Χορτάτζ τό ιερόν τούτο τζαμίον είναι τό μάλλον έξαϋλωμένον. 

Κατόπιν υπάρχει εις τήν συνοικίαν Καβαφλάρ (Καβάφικα) τό τζα¬ 

μίον τού Σουλεϋμάν πασά. Κατόπιν είναι τό τζαμίον τού Χαμζά βέη 

1 Εις άλλο χειρόγραφον «όλοι οί αΰλικοί». 

3 Δηλαδή τοΰ αγίου Δημητρίου. 

3 Ή όλη αυτή άφήγησίς περί τής άκροάσεώς του παρά τφ αύτοκράτορι τής 

Γερμ.ανίας καί ή μετ’ αύτοΰ καί των αύλικών του στιχομυθία είναι εν δείγμα τής 

ψευδολογίας τοΰ Έβλιγιά. Διότι πώς είναι δυνατόν νά ωμίλησεν έν Βιέννη περί 

τοΰ τζαμιού τοΰ Κασίμ πασά (ναού τοΰ "Αγίου Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου), άφοΰ 

τήν μεν Θεσσαλονίκην έπεσκέφθη τω 1668, τήν δέ Βιέννην τφ 1665 ιός μέλος τής 

ύπύ του Σουλτάνου Μεχμέτ τοΰ Δ' προς τον αύτοκράτορα Λεοπόλδον τον Α’ άπο- 

σταλείσης εκτάκτου μεγάλης πρεσβείας υπό τον Καρά-Μουχαμέτ Άγαν, ήτοι τρία 

έτη πρό τοΰ άνά τήν Θράκην, Μακεδονίαν καί "Ελλάδα προς Κρήτην καί τάνά- 

παλιν ταξειδίου του : Άγνοοΰμεν, άν τοιαΰται ψευδολογίαι καί φανταστικαί συν¬ 

διαλέξεις μέ ξένον ηγεμόνα καί ξένους αύ?ακούς. προσευχομένους μάλιστα διά τόν 

φανταστικόν "Άγιον Κασίμ (Άγ. Δημήτριον) υπήρξαν ποτέ είς άλλας περιγραφάς 

ταξειδίιον καί τοιαΰτα «"Οδοιπορικά». Πώς νά πισιεόση κανείς είς τάς άλλας αφη¬ 

γήσεις τοΰ Έβλιγιά ; 

4 Τό έτος τοϋτο είναι ακριβώς εκείνο, κατά τό όποιον ό ναός Δημητρίου τοΰ 

Μυροβλήΐου μετετράπη είς τζαμίον έπί σουλτάνου Βαγιαζίτ τοΰ Β'. 

I 

παρά τό βεζεστενιον1. ΙΙμέραν καί νύκτα δεν λείπουν από αυτό οί πιστοί. 
Είναι κομψόν τζαμίον μολυβδοσκεπές. 

Κατόπιν είναι τό τζαμίον τοΰ Σινάν πασά ελκυστικόν λαμπρόν καί 
ωρα.Τον τέμενος, κατόπιν τό Χακιγε-τζαμί, οίκος λατρείας, έπειτα τό 
« I κ ί - λ ο υ λ ε λ ί - τ ς « μ ί» «τέμενος των δύο λουλάδιον», καλώς διατηρημένον 

καί διακόσμητον, έπειτα τό «Ίκί-οΐίεριφέ-τζαμί» (τέμενος μέ μιναρέν δύο 
εςοιστών). Επειδή ο κτιτωρ αυτού Σεριφί εφεντη έκτισε τόν μιναρέν του 
με δύο εςώστας, τόν εθανάτιοσαν γενόμενον μάρτυρα τής πίστεως (οΐιε* 

χίτ). Είη τό έλεος τού Θεού επ’ αυτόν. Κατόπιν είναι τό «’Ακτσέ-τζαμί» 

( Υπόλευκον τζαμί), τέμενος ώραΐον καί διακόσμητον, έπειτα τό τζαμίον 
τού Καρά-’Αλή Βέη, καλώςδιατηρουμενον, έπειτα τό «Τοπαλ-τζαμί» (Χω¬ 

λόν τέμενος ή τέμενος τού χωλού), ευκτήριος οικος έχων μεγάλην κοινό¬ 

τητα καί πολλά ιερά κτήματα (βακούφια), έπειτα τό «’Εσκί-Χαράϊ-τζα- 

μισί), τέμενος πολύ περίκομψον, έπειτα τό Σεϊφουλλάχ-τζαμισί», μέγα 

τέμενος παλαιού ρυθμού, έπειτα το «Δαούτ-πασά-τζαμισί», λαμπρόν τέ¬ 

μενος δμοιον προς σουλτανικόν, έπειτα τό «Μπουρμαλί-τζαμί». 

Συνελοντι δ ειπείν υπάρχουν είς τήν μεγάλην ταύτην πόλιν πολλά 
σουλτανικά καί βεζυρικά τζαμία, τά όποια είναι μολυβδοσκεπή καί 
καλλιτεχνικώς έκτισμένα. ’Αλλ’ εκείνα, άτι να εί'δομεν καί εντός τών ο¬ 

ποίων προσηυχήθημεν, όλα διάσημα, καί καλώς διατηρούμενα, δλα κομ- 

ψουργηματα, είναι τά αναυτέρω, Και επειδή δεν εχομεν πλέον δύναμιν 
νά γράψωμεν περισσότερα, άρκούμεθα είς τα ντο. φοβούμενοι μήπως μη- 
κύνωμεν τόν λόγον. 

Εκτός τών τζαμιών τούτων υπάρχουν έν συνόλφ καί 150 μεστζίτια 
(μασγίδια) δια τούς μουσουλμάνους τών συνοικιών. Μεταξύ τούτων πλεΐ- 

στα οσα είναι μολυβδοσκεπη, λιθόκτιστα, αρκετά μεγάλα, ώστε νά δύναν- 

ται νά γείνουν τζαμιά. Πρώτον τό μεστζίτι .... Αυτά είναι τά διάσημα 
παρεκκλήσια 2. 

Περιγραφή τών Ιεροδιδακτηρίων (μεδρεσέδων) 3 τών -θεολόγων 

και ερμηνευτών. 

\ παρχουν εν όλω.ιεροδιδακτήρια, ές ών ό μεδρεσές .... 

1 Βεζεστενιον είναι η καί έν τφ κειμένω τοΰ Έβλιγιά άραβοπερσική λέξις 

«μπεζαζιστάν» σημαίνουσαν «αγοράν» (μπεζάζ=ιύφασματοπώλης). 

3 Ενταύθα ό Έβλιγιά μεταχειρίζεται δίς καί τήν λέξιν «ζαβιέ», ήτις σημαί¬ 

νει κυρίως «μονή» καί είναι έν χρήσει είς τάς άραβικάς χώρας (ζαουΐα). Θέτει 
όμως δίς αποσιωπητικά, παραλιπών τήν άπαρίθμησιν. 

3 Οί κυρίως μεδρεσέδες ή σαν παρά Τοΰρκοις θεολογικαί σχολαί. 
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Περί τών σχολών των ίερομνημόνων (γαφ'ιζ) 1 τοΰ Κορανίου. 

* Υπάρχουν έν συνόλφ. 

Περί τών δερβισικών ταγμάτων και τεκκέδων. 

'Υπάρχουν εν συνόλφ.αςια μνήμης δερβισικα μοναστήρια, εν¬ 

διαιτήματα σεβασμίων γερόντων καθηγουμένων. Μεταξύ αυτών είναι ό 
εξω τής πύλης Γένι κάπου άριστά διατηρημένος και διακοσμητος μεβλεβη- 

χανές2 τοΰ Δζελαλεδδιν Ρουμή, μέγα ευαγές ίδρυμα τοΰ Έκμεκτζη-ζαδέ 
Άχμέτ πασά. Διά την περιγραφήν τούτου ή γλώσσα είναι ανεπαρκής. 

Επειδή όμως μεγάλη είναι ή αγάπη ημών προς τον μέγαν εκείνον σουλ- 

τάνον 3, άς τολμήσωμεν νά τον περιγράψιομεν. 

Πρώτον τό έδαφος τοΰ μεγάλου τουτου μοναστηριού κεΐται επί θέ- 

σεως υψηλής εξω τής πύλης Ι'ενί-καποΰ, συνεχόμενης προς τό τείχος, όπο- 

θεν ή θάλασσα τοΰ Αιγαίου φαίνεται καθαρά κάτω από τούς πόδας τοΰ 
θεωμένου. Και όλων τών κελλίων τών πτωχών (δηλαδή τών μοναζόντων) 

τά παράθυρα βλέπουν προς τήν θάλασσαν. Ή δέ εσωτερική αυλή του 
κεΐται εις τό μέσον άλλης έκτάσεως μέ πύλην σιδηράν όμοίαν προς πύ¬ 

λην φρουρίου. "Εχει αίθουσαν δερβισικών δρχήσεων αναψυχής μέ θόλον 
ξύλινον, περιστοιχιζομένην έκ τών τεσσάριον πλευρών από ιδιαίτερα -δια¬ 

μερίσματα, ολα περικυκλούμενα από καλλιτεχνικά κιγκλιδώματα καί δια- 

κόσμητα μέ χαμαιλεοντείους πολυχρονίους ζιογραφίας τής Τραπεζοΰντος. 

Είναι θόλος αξιοθέατος, καλλιτεχνικώτερος από τών τής έν Βεσικτάς (Δι- 

πλοκιονίφ) τής Κωνσταντινουπόλεως δερβισικής μονής τών Μεβλεβήδων. 

Καί αυτός 6 Χαμπίπ-Νουτζάρ, ό γέρων πάτρων τών ξυλουργών, δέν θά 

ι «Χαφίζ* (έκ τοΰ «χίφζ»=διατήρησις, έξ οδ «χαφιζό» (—μνήμη) έλέγοντο 

οί έκμαθάνοντες καί άπαγγέλλοντες ολόκληρον τό Κοράνιον εκ στήθους, 

2 «Μεβλεβηχανέ», (προφερόμενον καί «μεβλαανέ») σημαίνει οίκος (δηλαδή μο¬ 

νή) τών Μεβλεβήδων. Τό δέ «Μεβλεβή», (παραγόμενον έκ τοΰ «μεβλά»(=κύριος), εί¬ 

ναι τό όνομα τών δερβισών τοΰ τάγματος τοΰ Μεβλάνα (= Κυρ ίου ημών) Δζελα- 

λεδδίν Ρουμή. τών άλλως λεγομένων «όρχουμένων δερβισών», ύπενθυμιζόντων τούς 

ήμετέρους κορΰβαντας. Ό δέ Δζελαλλεδδίν Ρουμή ήτο μυστικοπαθής ποιητής γεν¬ 

νηθείς έν Περσία, έπωνυμούμενος όμως «Ρουμή» (Ρωμαίος), διότι ήκμασεν έν Ί- 

κονίφ, έδρα τών Τούρκων σουλτάνων τής δυναστείας τών Σελτζουκιδών, οϊτινες 

εκαλούντο «Ρούμ», ώς έγκατασταθέντες καί βασιλεύσαντες εις τάς τέως βυζαντι¬ 

νός (ρωμαϊκός) έπαρχίας τής Μικρός Ασίας. 'Ο Δζελαλεδδιν είναι δ ιδρυτής τοΰ 

δερβισίκοΰ τάγματος τών Μεβλεβήδων. Άπέθανε τφ 1273. 

3 Τό «σουλτάνος» σημαίνει ενταύθα «αρχηγός». 

Ή Ελλάς κατά τον Έβλιά Τσελεμπή. 

ήτο ίκανός νά επιχείρηση τήν κατασκευήν 1 θόλου όμοιου προς αυτόν. 

Είναι όμοιος προς τάς μαγικάς ζωγραφίας. Καί αυτοί οί μεγάλοι άριστο- 

τέχναι τής ζωγραφικής, ώς ό Ίχσάν, ό Μεχξάτ, ό Άγά-Ριζά-Κουλοΰ 2 καί 
ό Έρζένκ δέν θά ήδύναντο νά σύρουν μίαν τρίχα τοΰ χρωστήρός των 
επί του διαχρύσου τούτου φρουρίου. Καί μάλιστα πέριξ τής αιθούσης 
τών ορχήσεων υπάρχουν κομψοί κίονες τελείας τέχνης, όμοία τής οποίας 
δέν εύρίσκεται εις άλλο δερβισικύν μοναστήριον. Τά δέ επί τοΰ βωμοΰ καί 
τοΰ αμβωνος λεπτουργήματα αύτοΰ ίσως νά υπάρχουν μόνον επί τοΰ βω¬ 

μοΰ, τοΰ βήματος καί τοΰ αμβωνος τοΰ είς τά σύνορα τοΰ Μπούντιν (Βα- 

άίη, δηλαδή τή; Βούδα;) φρουρίου μας τοΰ Ούστουρζόν 3. Είναι ό κατάφυ¬ 

τος τεκκές του Μεβλά-Νά, κοσμούμενος υπό παντός είδους πολυελαίων. 

Έχει εκατοντάδας γυμνοπόδων καί ασκεπών γερόντων (άέάέ), έναρέτων 
καί άφωσιωμένων είς τά θεία, σοφών, πληγωμένων τήν καρδίαν γερόντων, 

οί όποιοι απαγγέλλουν τό μεσνεβί 4 καί άναγινώσκουν τό κοράνιον. Ό 
άγιος αύτοΰ σεΐχης (ηγούμενος).... έφένδης είναι μυστικοπαθής θεό¬ 

ληπτος, άνήρ άγιος καί σεβάσμιος. 

Ό ιερός ούτος οίκος έχει βακούφια (αφιερώματα), ώς έκ τούτου δέ 
τά ωραία αγαθά τοΰ συσσιτίου παρέχονται, άφθονα είς όλβους, γέροντας 
καί νέους, πλουσίους καί πτωχούς. Αληθώς λοιπόν είναι διάσημος μονή 
όμοία προς επίγειον παράδεισον. 

Κατόπιν υπάρχει υ τεκκές .... 

Καί εν ένί λόγφ είς όλους τούς τεκκέδες της υπάρχουν δερβίσαι έκ- 

τελοΰντες τά τής λατρείας των. 

Εγκώμιον τών αναπαυτικών λουτρώνων και νιπτήρων. 

Υπάρχουν έν συνόλφ ένδεκα ωραίοι δημόσιοι λουτρώνες. Άλλ’ έκ 
τούτων θά μνημονευθοΰν μόνον τό έν Έπιαπυργίφ Κιουτσούπ-χαμάμ 
(μικρός λουτροόν), ό παρά τό δικαστήριον λουτρών Καζασκέρ-χαμαμί, τό 

1 'Ο Έβλιγια μεταχειρίζεται εδώ τήν παραστατικήν έκιρρασιν «να κτυπήση 
τον πέλεκύν του». 

2 Κατ’ άλλην γραφήν «Σαχ-Κουλοΰ». 

8 Πρόκειται περί τού Στρυγονίου (3ΐπ§οηίιιιη). 

4 Μεσνεβί σημαίνει γενικώς ποίημα έξ ομοιοκατάληκτων δίστιχων. Είδικώς 

«Μεσνεβί» ονομάζεται τό έκ 47000 τοιούτων δίστιχων περσικόν ποίημα τοΰ ίδρυτοϋ 

τοΰ δερβισίκοΰ τάγματος τών Μεβλεβήδων Δζελαλεδίν Ρουμή, άλληγορικοΰ, μυστι¬ 

κοπαθούς καί διδακτικού περιεχομένου, δπερ θεωρείται ώς εν τών ανωτέρω ν προ¬ 

ϊόντων τής μουσουλμανικής διανοήσεως, τοΰ οποίου τήν άνάγνωσιν θεωροΰσιν 

οί Πέρσ,ιι κυρίως, ώς άνυψοΰσαν τον άνθρωπον προς τον Θεόν καί οδηγούσαν 
είς τον ύψιστον βαθμόν τής μακαριότητος. 
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“Αγιά-Σοφιά-χαμαμί, ό εν τή εβραϊκή συνοικία τοΰ Χαλίλ-άγά, τό Γενί- 

Χαμάμ, και οι τρεις λουτρώνες τοΰ Σουλτάν Βαγιαζίτ, εκ τών όποιων ό 
πρώτος, ό κάτα> τού φρουρίου, λέγεται «Μπογλουτζά-χαμάμ», ώς καί το 
Κουλέ-χαμαμί, λουτρών μέγας και λίαν ωραίος 

’Έγκώμιον τον λοντρώνος Μπέη-χαμαμί. 

Ό λουτρών ούτος έχει ώραίαν θέαν είναι δέ ευάερος, ωραίος καί 
διακόσμητο;. Είναι εργον αξιοθέατον, τέχνης περιέργου καί θαυμαστής. 

Οί τετράγωνοι τοίχοι καί οί κατάφωτοι θόλοι του δεν έχουν εξιδρώσεις, 

μ,ή άφίνοντες νά στάξη οΰτε μία σταγών. Οί τοίχοι του άναδίδουν ευω¬ 

δίαν άνθέων, τό δάπεδόν του είναι έπεστρωμένον μέ χιλιάδας χιλιάδων 
πολύχρωμων καί λευκών μαρμάρινων πλακών μήκους καί πλάτους πέντε 
έξ πήχεων. Οί θόλοι του φωτίζονται από χιλιάδας χιλιάδων φεγγιτών 
από κρύσταλλα, άφίνοντα νά περνά τόσον φώς, ώστε καί λεπτή τρίχα 
άν είναι εις το δάπεδον, φαίνεται. Έχει καί έν ιδιαίτερον περίπτερον, 

όπου δυνανται νά είσέρχωνται καί νά λούονται οί βασιλείς. Είναι θά¬ 

λαμος έν εϊδει έξώστου, εις τον όποιον άγει κλΐμαξ όκτό) βαθμιδών. 

Άλλ’ έκ του θαλάμου τούτου φαίνονται δλοι οί λουόμενοι εις τούς κά¬ 

τωθεν αυτού λουτήρας. Θερμόν καί ψυχρόν ύδωρ ρέει διαυγές από τούς 
κρουνούς του εις τούς λουτήρας. Εις αυτό λούονται μερικοί έκ τών προ¬ 

κρίτων καί τών επιφανών. Εις τό μέσον τού θόλου τής ψύχρας αιθού¬ 

σης (σοουκλούκ) υπάρχει μεγάλη καί ωραία δεξαμενή όμοια προς τήν έν 
τή έξωθεν προθήκη. Ό έποπτευων ταυτης θεράπων γνωρίζει ένα σωρό 

τεχνάσματα έπιδεξιότητος. 

Έν ένί λόγψ ό θελξικάρδιος αυτός λουτρών δεν έχει τον δμοιόν του, 

έκτος ίσως τοΰ έν Μερζιφούν τοΰ έγιαλετίου τού Σιβάζ (Σεβάστειας) 

ωραίου λουτρώνος τού Πιρ-δεδέ-Σουλτάν. 

Εγκώμια τών εις τά μέγαρα τών προκρίτων ιδιαιτέρων λουτρώνων. 

“Υπάρχουν έν συνόλφ 300 λουτρώνες εις τά μέγαρα τών επιφανών. 

Πρώτον ό λουτρών τοΰ ΙΙασά-σαραγί καί ό τού Μολλά-σαραγί καί ό τού 
Τσιφούτ-Γιαχγιά αγά καί 6 τού Κεχαγιά τού Μαχμούτ αγά καί ό τού 
Μεχμέτ αγά καί. Αυτοί είναι οί διάσημοι λουτρώνες. 

Περί τών χανίων τών χοτζαγκιάν 

“Υπάρχουν έν δλφ 16 χάνια τών εμπόρων, άλλ’ έξ όλων τό μεγα- 

1 'Η λέξις «χοτζαγκιάν», πληθυντικός τοΰ «χότζα», σημαίνει, προς τοΐς άλ- 

λοις,καί «κύριοι», ώς καί «υπάλληλοι γραφείων τοΰ κατωτέρου βαθμοΰ». 

Ή Ελλάς κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή. 

λείτερον είναι τό «Σολού-χάν» τού Σουλτάνου Βαγιαζίτ Βέλη (τού Β') 

έχον άνω καί κάτω. "Επειτα τό.χάν καί τό Κουρσουμλού-χάν. 

Αυτά είναι τά μεγάλα. 

Περί τών φιλοξενών καραβανσαραγιών. 

Υπάρχουν έν όλφ.τόν αριθμόν καραβανσαράγια, έξ ών. 

Περί τώ)ν δικαιωμάτων τών αγάμων ξενιτενμένων. 

Υπαρχουν εν όλφ <0 δωμάτια αγάμων (μπεκιάρ όντασί), εις τά 
όποια κατοικούν οί ξενιτευμένοι τεχνΐται. Πρώτον. 

Περιγραφή τών κρηνών τον ρέοντος νδατος. 

“Υπάρχουν τουλάχιστον 64 άναψυκτικαί βράσεις, μεταξύ δέ άλλων 
ή εις τήν αρχήν τής αγοράς κρήνη τού Έκμεκτζή-ζαδέ Άχμέτ πασά, αί 
βράσεις τοΰ Σεΐχ-Χορτάτζ καί αί κρήναι τοΰ Σουλτάν Βαγιαζίτ Βέλη 
καί. 

Περί τών εναγών σεμπιλχανέδων ι. 

“Υπάρχουν διά τούς διψώντας τουλάχιστον. . . . τόν αριθμόν σεμ- 

πιλχανέδες διά τάς ψυχάς τών έν Κερμπελά μαρτυρησάνταν 3. Έξ όλων 
όμως ιοραιότερος είναι ο ενδοθεν της πύλης Γιαλά-παπού, παρά τά γρα¬ 

φεία τής διευθύνσεως τού τελωνείου, μ.ολυβδοσκέπαστος. Έπ’ αυτού 
υπάρχει τό εξής χρονόγραμμα : 

«Σεμπιλχανέ λέγονται τά παρα τά τζαμία και άλλα ευαγή καθιδρύματα 

ιδιαίτερα περίπτερα, είς τά όποια επί μεγάλων παραθύρων υπάρχουν έτοιμα χάλ¬ 

κινα κύπελλα πλήρη δροσερού ΰδατος διά τούς διαβάτας. 

^ Έν Κερμπελά τής Μεσοποταμίας (Ιράκ), ιερά πόλει τών Σιντών Μουσουλ¬ 

μάνων (Γίερσων), Ν. τής Βαγδάτης, οπού έσφάγη υπό τών Σουννιτών (Αράβων), 

ο Χουσειν, άνακηρυχθείς υπό τών Σιιτών μάρτυς. Έκεϊ υπάρχει ό τάφος τοΰ 
Χουσεΐν, τό ίερώτερον προσκύνημα τών Περσών. 
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Χατίφι1 γαϊπ ντεντί ταριχίν 
Μά κεβσέρ 2 3 σεμπ'ιλ μανεντί 

έτος .... 2 

ήτοι : Τό άπόν Χατιφ είπε τό χρονόγραμμα αύτοΰ 
“Όμοιον προς τό νέκταρ τοΰ παραδείσου. 

Εγκαταστάσεις ρεόντων νόάτων. 

ΓΙλεΐστοι δσοι φιλάνθρωποι εφερον εις τήν πάλιν ταυ την τρεχάμενα 
νερά. Άλλ’ απ’ ολα τό γλυκΰτερον ΰδωρ ζωής είναι τό ερχόμενον από 
τό βουνόν τοΰ Χορτάτζη, ΰδωρ πόσιμον διαυγέστατου και εις τό έπακρον 
χωνευτικόν. Τό ΰδο>ρ αυτοί) τοΰ Χορτάτζη τρέχει εις όλα τά έν τη πόλει 
χάνια, τά τζαμία, τους λουτρώνας καί τά μέγαρα των επιφανών. Άλλα 
και πόσα καί πόσα νερά έρχονται εις τήν πόλιν αυτήν από τά προς δυ- 

σμάς υρη ! Δεν είναι δμως τόσον ωφέλιμα καί. 

Περί τον άριΰμοϋ των φρεάτων γλυκέος νδατος 

εις τά μέγαρα των επιφανών. 

Υπάρχουν 3060 φρέατα εις οικίας επιφανών εγγεγραμμένα εις τά 
κτηματολόγια. Πολλά εξ αυτών είναι αμφισβητούμενα, πολλαί δέ εκα¬ 
τοντάδες έξ αυτών έχουν ΰδωρ ψυχρόν ως πάγον. 

Περί των τσαρσχών και βεζεστενίων. 

“Υπάρχουν 4400 μαγαζεΐα τεχνιτών καί βιοτεχνών. Εις τήν πόλιν 
αυτήν υπάρχουν δλοι οϊ περί πάσαν εργασίαν ασχολούμενοι, οί εις πάσαν 
τέχνην ειδικοί. Τό νά γράψη κανείς διά τάς εργασίας ενός έκάστου θά έμή¬ 
κυνε τον λόγον καί ή αναγραφή αυτών θά άπετέλει έμπόδιον διά τό ταξεί- 

διον ημών. 'Υπάρχει δμως εις τήν πόλιν ταΰτην θαυμάσιου λιθόκτισκον 
κτίριον, μολυβδοσκεπές μέ σιδηράς θΰρας καί αυτό είναι τό βεζεστένιον. 
Ό εις τον οίκον τοΰ εμπορίου εισερχόμενος τά χάνει κυριολεκτικώς από 

1 Το «Χατιφ» είναι κατά τοΰ; Μουσουλμάνους πνεύμα έκ τοΰ όποιου ακού¬ 

ονται ήχοι μυστηριώδεις. «Κεβσέρ» δέ είναι πηγή τοΰ μωαμεθανικού παραδείσου έκ 
τής οποίας θά πίνουν όσοι πιστοί. Χατιφ σημαίνει καί άγγελος. 

3 Ό Τούρκος προτείνων τήν μετά τό «κεβσέρ» προσθήκην τοΰ «μποΰ» (=:τοϋ- 

το), ευρίσκει έτος 1032 (—1623). 
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τάς ευωδίας τοΰ μόσχου, τοΰ άμβάρεως (άνμπέρ) καί τών άλλων άραιματω¬ 

δών. Εις τό βεζεστένιον τοΰτο πόσοι καί πόσοι μυθωδώς πλούσιοι έμπο¬ 

ροι, κάτοχοι τών θησαυρών τής Αίγυπτου, μετρούν χρυσόν (λίρας) καί 
γρόσια, τόσον .ώστε δ κρότος τοΰ μετρήματος προξενεί φρίκην εις τον άν¬ 

θρωπον. ΤΙ συρροή τών άγοραζόντων καί πωλούντων είναι απερίγρα¬ 

πτος, αληθές ζατρίκιον δρόμων, δπου υπάρχουν τριακόσιαι οδοί καί εις 
έκάστην οδόν καί από μία συντεχνία (έσνάφ) Άλλ’έξ δλων αί μάλλον 
αξιοσημείωτοι είναι ή αγορά τοΰ Ταχτ-ουλ-καλέ (υπό τό τείχος), καί έξω 
τοΰ τείχους τό Μισίρ-τσαρσί (αιγυπτιακή αγορά) καί έσωθεν τοΰ τείχους 
τό χαλιτζατζιλάρ-παζαρί (αγορά τών ταπήτων) καί τό Χαβαφλάρ-παζαρί 
(αγορά ετοίμων υποδημάτων, τά καβάφικα) καί τό χαγιατλαρ-τσαρσί (τά 
ραφτάδικα), ή αγορά τών καβουκίων καί σκούφων (τακιέ) καί.». 

Άλλ’ ή αγορά τών καπηλειών καί τών πρατηρίων τοΰ μποζά (μποζαχα- 
νέ; 1 εύρίσκοτται εις άλλην συνοικίαν, άποτελοΰσαι τό περίεργον θέαμα 
τής αγοράς τών διηνεκώς καί από πρωίας μεθυσμένων. Έδώ υπάρχουν 
οί άπιστοι, οί έκδοτοι εις τήν διαφθοράν, οί έκδεδιητημένοι καί οί θαμώνες 
τών ταβερνεί,ων. “Υπάρχουν εν συνόλφ 348 οινοπωλεία καί καπηλεία, εις 
τό καθέν έκ τών οποίων κατέρχονται από εκατόν καί διακόσιοι έφιπποι 
ταξειδιώται πίνοντες καί καταλύοντες εκεί. Είναι καί χάνια καί κατοι- 

κίαι. Οί ίδιοκτηται τών μαγαζείων τούτων πωλοΰν άναισχύντως είς τούς 
απίστους οίνον καί κερδίζουν χρήματα. Θέαμα παράδοξον, διότι είς ού- 
δέν άλλο μέρος τοΰ κόσμου υπάρχουν τοιοΰτοι ξενώνες όμοΰ καί καπη¬ 
λεία, δπου οί άπιστοι κάπηλοι μέ τάς γυναίκας καί τά παιδία των ΰπη- 

ετοΰν τούς μεθυσμένους ξένους. Καί δμως δταν κανείς μεθύση, ούτε 
τήν χεΐρα εκτείνει πρύς τά παιδία καί τάς γυναίκας τών καπήλων, ούτε 
διά λόγων τάς ενοχλεί. Επικρατεί μεγάλη τάξις, "Ολοι οί φέροντες από 
δλα τά χωρία εις τάς πόλεις εμπορεύματα καί οί άποκομίζοντες πραγμα¬ 

τείας, δλοι οί διαβατικοί καταλύουν είς τά καπηλεία ταΰτα καί ό καθείς 
των πίνει άπειρα ποτήρια οίνου καί φεύγει. “Υπάρχουν έν συνόλφ 20 
μποζαχανέδες, δέκα επτά τέλεια καί λαμπρά καφενεία, εις έκαστον τών 
οποίων μουσικαί καί τραγουδιστά! καί μεττάχηδες 2 καί άοιδοί καί γελω¬ 
τοποιοί καί βωμολόχοι. "Ολοι οί έρωτόληπτοι, οί κομψευόμενοι, οί ποιη- 

ταί, οί ταξειδιώται, οί άνθρωποι τών γραμμάτων συναθροίζονται είς τά 

1 Τό κείμενον έχει «μπούζχανέ» (ψυγεΐον), άλλ’ό Τούρκος εκδότης διορθώνει 
«μποζαχανέ». Είναι δέ ό μποζάς ποτόν παρασκευαζόμενοι* έκ τής κέγχρου- 

3 Ό «μεττάχης είναι μίμος ή κωμφδός, οστις χάς νύκτας τοΰ χειμώνος, καί 
ίδίφ τάς νύκτας τοΰ ραμαζανίου, διασκεδάζει τούς Τούρκους διηγούμενος αστεία 
καί μιμούμενο; ή παρφδών διάφορα πρόσωπα. 
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καφενεία ταυ τα διερχόμενοι εκεί τάς ώρας των την ημέραν και νύκτα 
εις καλήν συναναστροφήν. 

"Οταν εις τούς παλαιούς καιρούς έκτιζε το ή πόλις αύτη, ολαι αί οδοί 
καί αί συνοικίαι της έσχεδιάσθησαν εις σχήμα ζατρικίου, εύθύγραμμοι 
εις μήκος δυο καί τριών χιλιάδων βημάτων, δλαι λιθόστρωτοι. 'Αλλ’ αί 
οδοί των τσιφουτικών συνοικιών είναι πολύ στεναί καί δλαι βρωμερά! 

καί ρυπαραί, διότι ο επί τού οδοκαθαρισμού υπάλληλος δεν καθαρίζει 
τούς δρόμους των Εβραίων, ούτε εισέρχονται εις τάς οικίας των άλλοι 
άνθρωποι. Θεέ μου συγχώρεσέ μας ! Είναι αληθής κόλασις . . . 

Περί τών οννοικιών των Μουοονλμάνων καί των μονοθεϊστών. 

Έν συνόλφ υπάρχουν 48 συνοικίαι τών πιστών, μεταξύ δέ άλλων 
ή συνοικία Γεδί-Κουλέ (Έπταπυργίου), ή συνοικία Βαρδάρη, ή συνοικία 
Καλαμαριάς, ή συνοικία Χορτάτζ, ή συνοικία Κασίμ πασά, ή συνοικία 
'Αγιά-Σοφιά (Αγίας Σοφίας).Αύταί είναι αί διάσημοι καί κοινώς 
γνωσταί συνοικίαι. Υπάρχουν καί 16 έν συνόλφ συνοικίαι τών απίστων 
καί αμαρτωλών, ήτοι αί συνοικίαι τών Αρμενίων, τών Ρωμηών, τών 
Φράγκων, τών Σέρβων (Σίρφ), τών Βουλγάρων καί τών Λατίνων1 *. Εις 
τάς συνοικίας ταύτας κατοικούν καί αυτοί οι απαίσιοι. Άλλ’ αύταί κεΐν- 

ται κάτωθεν τών μουσουλμανικών συνοικιών, εις μέρος επίπεδον προς 
τό μέρος τής πύλης τού τείχους τής Καλαμαριάς. Υπάρχουν έν συνόλφ 
καί 56 συνοικίαι Εβραίων. Αυτοί κατοικούν έσωθεν τής Πύλης τής Σκά¬ 

λας (’ίσκελέ-καπουσοΰ), κάτωθεν ακριβώς τού τοίχου τού κάστρου. Εί¬ 

ναι — μη δφη Κύριος! — απαίσια τσιφουτόσπιτα. Άλλ’ εύρίσκονται εις 
εκλεκτόν μέρος τής αγοράς τής πόλεως. Υπάρχουν όμως καί πυκνοκα- 

τωκημένα μέρη αυτής. 

Κατά τά βιβλία τών δικαστηρίων καί συμφώνως προς τάς ανακοι¬ 

νώσεις τού δημοτικού άρχοντος (σεχίρ-έμινί) καί τού κεχαγιά τής πόλεως 
υπάρχουν εις την πόλιν αυτήν τής Θεσσαλονίκης κατά τό κτηματολόγιον 
33060 εν συνόλφ οΐκίαι8 Μουσουλμάνων, Ρωμηών, Εβραίων, 5Αρμενίων 
καί άλλων απίστων. Είναι δλαι μέγαρα πολυόρωφα, λιθόκτιστα μέ άνά 
δύο καί τρεις αύλάς, εστεγασμένα μέ κεραμίδια ερυθρά ώς ρουβίνιον, 

έχοντα δλα παράθυρα καί αύλάς καί κλειστούς έξώστας (σαχινσίν) 3 * καί 

1 Λατίνοι λέγονται είς τά τουρκικά ληξιαρχεία (λατίν μιλλετί, έθνος τών Λα¬ 

τίνων) οί καθολικοί τό θρήσκευμα Τούρκοι υπήκοοι. 

3 Κυριολεκτικώς «καπνοδόχοι» (μπατζά). 
3 Είναι τά παρ’ ήμΐν κοινώς λεγάμενα «σαχνισίά» ή «σαχνισίρια» (έκ τοϋ 

«σάχν»=«σκηνή» καί «σέΐρ»=«θέαμα», άρα είδος θεοτρείων). 
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ιδιαίτερα διαμερίσματα καί υπόστεγα (τσαρντάκια) καί ασκεπή περίπτε¬ 

ρα Χ, μέγαρα επιφανών ανατολικομεσημβρινα μέ θέαν προς τόν κόλπον 
τής Θεσσαλονίκης. Εις εκατοντάδας τών μεγάρων (σαράγι) τούτων υπάρ¬ 

χουν κήποι καί αμπέλια καί κομψοί παράδεισοι καί ροδώνες καί άρμονι- 
κώς κελαρύζοντες πίδακες. 

Κατά την άπογραφήν τού Έκμεκτζή-ζαδέ ’Λχμέτ πασά υπάρχουν είς 
τήν διοίκησιν (σαντζάκ) ταύτην πεντάκις έκατοντακισχίλιοι (500.000) άν¬ 

θρωποι: ’Από τής άπογραφής εκείνης σήμερον είναι περισσότεροι, διότι 
γνωστός^ είναι ό αριθμός τών καθ’ έκαστην ημέραν είς τά αρτοπωλεία 
πωλουμένων άρτων. Λέγουν λοιπόν δτι οί κάτοικοι είναι περισσότεροι, 
διότι είς την πόλιν αυτήν υπάρχουν χριστιανοί καί άλλοι όμιλούντες 
δλας τάς γλώσσσας, τάς οποίας έδωκεν ό Ύψιστος Θεός επί τής γής αύ- 

της, μέ τούς προςένους καί βαΐλους~ των, μέ τούς βέηδες τών Άθιγγά- 

νιον καί τούς βέηδες των Γιουρούκων καί τόσων καί τόσων παντός είδους 
έθνους πλασμάτων. 

Έν ενί λόγω αυτή ή πόλις τής Θεσσαλονίκης είναι μία μικρά Κων¬ 

σταντινούπολή 3. ’Έχει έως 100.000 Εβραίους καί αυτοί λέγουν τήν 
Θεσσαλονίκην «ή Θεσσαλονίκη μας», ρ 

Περί των ιμαρετιων και ονοαιτίων των απόρων ζένυον. 

Υπάρχουν έν συνόλφ δέκα έξ ίμαρέτια ή τών οποίων τό δάπεδον εί- 

μολυβδοκαλυπτον, είς επτά έκ τών οποίων παρασκευάζονται πρωί καί 
βράδυ είς τά μαγειρεΐά των φαγητά καί οπού εις δλους, πλουσίους καί 
επαίτας, γέροντας, Αθιγγάνους (Κυπτή, Γύφτους) δίδεται ώς φαγητόν 
ανα εν κυπελον (τάσι) ζωμός καί είς άρτος .... 

Περί τών -θεραπευτηρίων και φρενοκομείων. 

Εντός τής πόλεως ταύτης δεν ύπάρχουσιν, ώς είς τήν Άδριανού- 

, ! *Καμεριέ» (έκ τοϋ καμέρ^σελήνη), περίπτερον όπου κάθηται κανείς υπό 
το φως τή; σελήνης. 

2 «Μπαλιόζ» (έκ τοϋ ιταλικού όαΐΐο) ώνόμαξον οί Τούρκοι άλλοτε όλους τοίκ 
προξένους. 

3 Καΐ εδω 0 £βλιγιά αντί «Ίστανμπόλ» γράψει τό υπό τών τότε. Τούρκων 
προ τιμώμενον «Ίσλάμ-μπόλ» (=που έχει άφθονους Μουσουλμάνους). 

, ' Τα ίμα0ετια^ήταν φιλανθρωπικά καθιδρύματα, είς τά όποια διενέμετο είς 
τους σπουδαστάς τών έκ τών τζαμιών έξαρτωμένων σχολών άρτος, ξωμός καί τό 
λεγόμενόν ζερντέ-πιλάφ (κίτρινον μέ ζάχαριν). 

ΕΓ1ΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ- ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΣΤ< 23 
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πολιν, τήν Προύσαν και τήν Κωνσταντίνου πολιν, μεγαλα φρενοκομεία. 

Άλλα φιλάνθρωποι ίδρυσαν παρά τδ τζαμί τού Κασίμ-πασά καί παρα 
τό τζαμί τού Σε’ΐχ-Χορτάτζ βακουφικούς θαλάμους με θεράποντος διά 

τους έκ ξένων μερών αρρώστους καί τούς περιποιούνται. 

Περί τών φρενοκομείων των άπίστυον. 

"Έναντι των ευαγών τούτων καθιδρυμάτων καί οι άπιστοι έχουν 
παραπλεύρως τοϋ μητροπολιτικού ναοΰ εν άλλο τέλειον φρενοκομείου 
επί πληρωμή, οπού δι’ αγάπην τοϋ προφήτου Ιησού αί γραΐαί των και 
οί μάγειροί τιον περιποιούνται τούς έκ παντός βιλαγετίου ερχομένους 

ξένους απίστους παρέχοντες εις αυτούς τροφάς καί ποτά. 

Περί των ωραίων μνημείων. 

Έχει μεταξύ άλλων μίαν άξιοθέατον πυριτιδαποθήκην, τής οποίας 

δλους τούς τροχούς στρέφουσιν ίπποι καί αλέθουν νυχθημερόν μούρην πυ¬ 

ρίτιδα. Ό κρότος των τροχών τούτων ακούεται από ικανής άποστάσεως 
ώς άλλος κεραυνός. Έχει έως τριακοσίους στρατιιοτας με διευθυντήν καί 

αξιωματικούς .... 

Περί των ιδιοτήτων καί τον σχήματος των αλευρομύλων. 

Έν τή πόλει τούτη ύπάρχουσιν 170 εν σύνολο) υδρόμυλοι με ενα εί¬ 

δος τεχνικών τροχών Ικανών να προκαλεσουν τον θαυμασμόν καί των 
Φράγκων. Εις κανέν βιλαγέτιον δεν υπάρχουν τοιούτοι αλευρόμυλοι. Αν 
κάνέν άθφον παιδάκι έγγίση τούς τροχούς των μύλων τούτων στρέφον¬ 

ται μέ κρότον καί παράγεται άλευρον σίτου. 

Περί τον διηνεκώς καλόν άέρος. 

Τό άναψυκτικόν κλίμά της είναι τοσον καλόν καί ευκραες, ώστε θέ¬ 

ρους τε καί χειμώνος έρχονται εις τήν πάλιν κατ’ άγέλας τά αρνάκια καί 
τά ερίφια 0>ς δώρα. Τον χειμώνα πολλοί γέροντες δεν έχουν ανάγκην νά 
φορούν γούναν. Το κλίμα της είναι λαμπρόν και έκτεθειμενον εις τους 

οκτώ άνεμους. 

Περί των αγνοπροσώπων καί νψι μετώπων μειράκιων. 

"Ολα τά αξιέραστα μειράκια (όγλάνια) από τού δέκατου μέχρι τού 
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εικοστού έτους τής ηλικίας των είναι ωραία. Ή ώραιότης των φθάνει 
εις βαθμόν τοιουτον, ώστε κάθε μία από τάς φακίδας (εληές) των είναι 
.... είναι δέ καί φύσει ευφυείς. 

Περί τον γ&ώματος νέοον καί γερόντων. 

Ολοι, καί αυτοί οι αδύνατοι γέροντες, είναι κοκκινοπρόσωποι καί 
έχουν τό μέτωπον επίσης έρυθρίζον. Φθάνουν εις βαθύ γήρας καί είναι 
μακρόβιοι. Ακόμη καί εις ηλικίαν εκατόν έβδομήκοντα ετών, πάλιν ιπ¬ 

πεύουν, ζωνύουν τό ξίφος καί είναι ικανοί προς συνουσίαν. 

Επαινος των άγγελομόρφων γυναικών. 

Όλαι αί σεληνοπρόσωποι κόραι καί γυναίκες είναι εις τον αυτόν 
βαθμόν ώραΐαι και χαριτωμένοι. Τά λόγια των είναι ζυγισμένα, οί δδόν- 

τες των μαργαρίτα)δεις, έκαστη δέ θρίξ τής κώμης των μαύρη ώς ή νύξ. 

Περί των ονομάτων των ανδρείων άνδρών. 

Άφού-Τσελεμπή, Μπαϊκούς-ζαδέ αγά .... 

ΤΙερι των ονομάτων τών ενάρετων γυναικών. 

Πρώτον I κιουλ-μισέ (Οαΐ-Μίοΐιέ) καί Γκιουλ-Μπουλά καί Κ&ϊοΐιό- 

Καάίη καί Ζουλφικάρ-Καδίν, καί Έμιχάν-Καδίν, καί Χεβεντί-Καδιν, καί 
Ααλίμ-Καδίν, και Χαφιγε-Καδιν, καί Μίχρι-Μάχ-Μπουλλά, 

Περί τον σχήματος τών ενδυμάτων τών άνΰρώπο.)ν. 

Όλοι οί διακεκριμένοι επιφανείς (άϊάν) φέρουν καφτάνιον έκ μετα¬ 

ξωτού ατλαζιού και ενδύματα μέ πολύχρωμον εσωτερικήν έπένδυσιν (φό¬ 

δρα) καί σαμουρόγουναν, τήν δέ κεφαλήν περιβάλλουν μέ διαφόρων ει¬ 

δών χρυσοϋφαντα σαρίκια. Οί μεσαίας τάξεως φέρουν επενδυτήν έξ αγ¬ 

γλικού έριούχου καί καφτάνιον έξ υφάσματος τής Δράμας, οί δέ νεαροί 
φέρουν καλπάκι από σαμουρόγουνα. 

Περί τών ενδυμάτων τών άξιεράστων κοριταιών. 

Ολαι αί κυρίαι καί αί δοϋλαί τιυν φέρουν φερετζέδες από έριοΰχον, · 
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αί δέ πλούσιαι πολυτελή επανωφόρια έκ μεταξωτού χρυσουφάντου. Γην 
κεφαλήν καλύπτουν μέ λευκήν καλυπτραν1. Καλύπτουν τό πρόσωπον καί. 

βαδίζουν αϊδημόνως. 

Περί τών όνομάτων των δούλων. 

'Ως επί τό πλείστον τα ονόματα των δούλων είναι Φυρούζ, ΙΙερβίζ, 

Ίσκεντέρ, Τσακίρ, Κενάν, Χαμαλλί, Κιντεμλι, Μασκλόρ (ΜαοΙιΠοτ), Φερ- 

χάτ, Γεράρ, Σεϊφί, Τεζ-Γκελντί, Σαχίν (ΟΙι&Ηΐιι), ΟΙιεΓέηιβΐ, Γιουβάν, 

Μπαλή, Γκεϊβάτ, Γεχράπ, Μπιαλέφ, Γκιονουλλού. 

Περί των ονομάτων των -θεραπαινίδων 

Περί των ονομάτων των επιφανών και προκρίτων. 

Πρώτον δ διευθυντής των τελωνείων Τσιφούτ-Γιαχια αγάς καί ό 

Μαχμουτ αγάς ... . 

Περί τής ειδικής διαλέκτου των αγάδων. 

Οί κάτοικοι ομιλούν ως επί τό πλείστον τέσσαρες γλώσσσας, άλλα 
γνωρίζουν άριστα τήν τουρκικήν. Γνωρίζουν και τά ελληνικά καί βουλ¬ 

γαρικά. Άλλα τήν Εβραϊκήν γλώσσαν γνωρίζουν πλεϊστοι, διότι ημέρας 
καί νυκτός εύρίσκονται εις συνάφειαν καί έχουν εργασίας μέ Εβραίους. 

5Έπαινός των σοφών ιατρών. 

Υπάρχουν τόσαι καί τόσαι εκατοντάδες σοφοί καί διαπρεπείς ια¬ 

τροί, εκ τών οποίων δ καθείς είναι ούτως ειπείν δ 'Ιπποκράτης, δ Σω¬ 

κράτης, δ Φιλικός καί δ Γαληνός τών ημερών ημών. Άλλ’ έξ υλών δ παρά 
τό Μπαλούκ-ΙΙαζάρ (τήν Ιχθυαγοράν) Σεγίτ Λατίφ Ισελεμπή .... 

Περί τών διαπρεπών χειρουργών. 

Εις τήν πολιτισμένην αυτήν πόλιν υπάρχουν πλεϊστοι δσοι τέλειοι 

1 Ενταύθα το κείμενον έχει λέξιν «κατάληπτον : «ντουσι». Ό Τοϋρκο; εκ¬ 

δότης παραθέτει «ντουγίκ» ή «ντουντοΰ» καί προσθέτει οτι ίσως νά είναι «ντου- 

βάκ» ή μάλλον ή περσική λέξις «τετάκ». 

3 Κρίνομεν περιττόν νά παραθέσωμεν τήν σειράν τών όνομάτων τούτων. 
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καί δίριστοι χειρουργοί, άλλ’ έξ όλων ό τέλειος δεξιοτέχνης Φαγκούλ ό 
Φράγκος «Έλεμόρια» 1 είναι άριστος χειρουργός έκτελών έργα θαυμάσια 
μέχρι βαθμού μαγείας, μή έ'χοντα ανάγκην επαίνου. 

Περί τών άρετών τών ευσεβών σεϊχών καί ερημιτών. 

’ Αν καί μεταξύ τών κατοίκων τής χώρας άπαντώσιν άνθρωποι έκ- 

δεδιητημένοι, ερωτύλοι, φαιδροί, εύθυμοι καί άστειόλογοι, μεταξύ δμως 
αυτών υπάρχουν καί εκατοντάδες ανθρώπων θεοσεβών καί φιλόθρησκων, 

οΐτινες νηστεύουν έκτελοΰντες τάς τακτικός προσευχάς. 

Περί τής ίεράς ποιήσεως τών εκλεκτών ποιητών. 

Υπάρχουν πλεΐσται εκατοντάδες ευφυών καί εύγενών συγγραφέων 
καί ποιητών, πεπροικισμένων διά τής ποιητικής έμπνεύσεως διεξελθόν- 

των άπαντας τούς κλάδους τής ανθρώπινης γνώσεως καί κατόχων τής 
αγνής ποιήσεως, έξ δλων δμως ό Σεναζί-Τσελεπή. 

Περί τών λογιών, τούς όποίονε έγνωρίσαμεν. 

Εντός δλίγων ημερών ήλθομεν εις συνάφειαν μέ πλείστους όσους 
τσελεμπηδες κατόχους τών χιλίων κλάδων τής επιστήμης, εφάμιλλους τού 
Δζεμσίτ2 3 άλλ’ έξ δλων .... 

1 Κατ' άλλο χειρόγραφον «Έλεκόρτα», κατ’ άλλο «Έλεκόρνα* 

άλλο « Ελεμόρμπα». Πάντως είναι δύσκολον νά μαντεύση τις ποιον 

χώρα κρύπτεται υπό τήν παραμόρφωσιν ταύτην. "Ισως νά πρόκειται 
καταγομένου έκ κάποιας επαρχίας τής Ισπανίας. 

καί κατά εν 

όνομα ή ποία 

περί Εβραίου 

3 Ό Δζεμσίτ (ϋ)<ϊ»ιο1ιίά) είναι μυθικός βασιλεύς τής αρχαιότατης Περσίας, 

τέταρτος τής έν τή χώρα ταύτη βασιλευσάσης πρώτης δυναστείας τών Πισνταντιάν 

(Πισταντιδών), πολύ προγενεστέρας τής τών Άχαιμενιδων (Καγιανιάν). Κατά τούς 

συγκεχυμένους περσικούς θρύλους, τούς οποίους περισυνέλεξεν ό διάσημος Πέρ- 

σης επικός ποιητής Φιρδουσί εις τό «Οάαχναμέ» (βίβλον τών βασιλέων) του, ό 

Δζεμσίτ έβασίλευσεν <00 ετη, θεωρείται δέ ώς ό βασιλεύς τού οίνου καί ώς ό 

ιδρυτής ήλιολατρικής καί φυσιολατρικής θρησκείας, ής ή λατρεία ήτο ανάμικτος 

μέ όργια μέθης, προηγηθείσης τής πυρολατρικής τοΰ Ζωροάστρου. 'Ως δέ ό Ζω- 

ρο άστρης θεωρείται έλθών είς Περσίαν έκ τής Ινδικής, οΰτω καί τά περί Δζεμ¬ 

σίτ μυθευόμενα θεωρούνται είλημμένα έκ τής μυθολογίας των Ινδών, εν τή όποία 
δ ήρως ούτος ονομάζεται Ο]αιιι&-01ιίά8. (=βασιλεύς ήλιος). 
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Περί τον αστρολαβ/κοΰ υπολογιομον τής έπί της γης ϋέσεως της πάλευε;. 

Ό υπολογισμός τής δέσεως της πόλεως, κατα το. λεγομενα της έπι- 

οτήμης τοΰ αστρολάβου, δίδει ότι ή πόλις αντί} κεΐται επί τής σφαιρικής 
γης εις την 28ην υποθετικήν (;) εις τήν 4ην αληθή (:) ζώνην, υπό πλά¬ 

τος τοπικόν (;)... καί μήκος ημερήσιον (:)..·. ώρας καί βαθμοΰ καί... 

Περί της τύχης της πάλευες κατά τά λεγάμενα τών άστρολάγιυν 

Κατά τά παλαιό λεγάμενα των αρχαίων ή τύχη τής πόλεως ταύτης 
είίρηται εις τον αστερισμόν του Ιχθύος καί εις τόν οίκον του Διός .... 

ώς έκ τούτου οι παντός είδους ιχθύς είναι άφθονοι εις τήν θάλασσαν 

της καί οι κάτοικοί της κλίνουν εις τάς αγοραπωλησίας. 

ΟΙ άνεν επαίνου οίκοι των παπάδων και κληρικών. 

Έν συνόλω υπάρχουν 12 μοναστήρια και εκκλησία! των Ρωμηών, 

Αρμενίων καί Φράγκων, ώ; καί 20 ραββίνων (χαχιαιχανε) ως καί τόποι 
τής κακής των λατρείας ονομαζόμενοι «ουνεγω* (συναγωγαί). 

ΙΙερι τής άφϋονίας τών γεννημάτων κ<ν προϊόντων. 

Εις τάς προς X. καί Δ. τής θελκτική; ταύτης πόλεως πεδιάδας πα· 

ράγονται τόσα παντοειδή δημητριακά, όσα έξ όλης της γης μόνον ε;ς τάς 
πεδιάδας τής Συρίας καί τοΰ Χωράν. Παράγει εκ τά ειδών σίτον, ως καί 

ορυζαν, κυάμους, φακήν καί φασόλκι. 

Περί τής ευλογίας τών λαχανικών και χορταρικών. 

Έκ τών χλωρών λαχανικών υπάρχουν τό θέρος καί τον χειμώνα 

άφθονα αγγούρια, κρόμ.μυα, πρασα, κάρδαμα, σκοροδα, λάχανα, ραπάνια 
γογγύλια καί δαυκιά, εις δε τάς πεδιάδας της παντός είδους χόρτα φορ- 

βής, τριφύλλια καί άλλα χόρτα. 

Περί τοΰ μεγάλου ευεργετήματος τών τροφίμων. 

Κατά τάς ημέρας τοΰ χειμώνας όλοι οι επιφανείς καί πρόκριτοι δί¬ 

δουν άμοιβαίως κάθε νύκτα καί μεγάλα συμπόσια ονομαζόμενα «γκεζμέ» 

(περιπατητικά). Τούτο εις ονδεμίαν άλλην χώραν συμβαίνει. Μεταξύ τών 
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θαυμάσιων αγαθών των καταλέγονται τό ψητό αρνάκι, τό άρωματώδες 
αρνάκι καπαμά, τά ψάρια καί τά χοσάπια των, όλα αξιομίμητα. 

Περί τών όπωρικών, εκλεκτών έργων τον θεόν. 

Εις τούς παραδείσιους κήπους, τά περιβόλια καί τά αμπέλια των 
παράγονται εκατοντάδες ειδών θαυμάσια όπωρικά, άλλα προ πάντων 
άσπρα κεράσια. 

Περί τών παντοειδών ζωοπαρόχων καί ψνχαγωγών ποτών. 

Έχουν παντός είδους άριστα καί εκλεκτά ποτά, άλλα λέγουν, ότι 
πολύ επαινετός είναι δ οίνος των, τοΰ όποιου καί μία σταγών είναι «χα¬ 

ράμι», (άπηγορευμενη υπό τής θρησκείας). Ή έμή έλαχιστότης δεν τόν είδε 
καί δεν ήρώτησα τόν κεχαγιάν (ελεγκτήν) τών ποτών. Προ πάντων ή βυ- 

σινάδα της καί τό μέλι τοΰ,Χορτάτζ επαινούνται υπό τών ειδημόνων. 

ο 
Περί τών εργασιών τών βιοτεχνών. 

Κάθε τεχνίτης έχει καί τό ωραίον έργον του, άλλ’ οί περισσότεροι 
τών κατοίκων της είναι εξαίρετοι έμποροι. Λέγουν «Έλ-κιασίπ χαμπίμπ- 

ουλ-λάχ» («δ βιοτέχνης είναι φίλος τοΰ Θεοϋ») καί κάμνουν τάς εργασίας 
των. Ώς επί τό πλείστον μεταβαίνουν διά θαλάσσης εις Αίγυπτον, διε¬ 

ξάγουν δέ έμπόριον καί εις τήν χώραν τών Φράγκων (Φρεγκιστάν). Έν 
μέρος έξ αυτών εργάζεται, έν άλλο μέρος επιδιώκει τήν σπουδήν, έν άλλο 
είναι οί εχοντες έργον τάς προσευχάς. 

Περί τών επαινετών καί εκλεκτών τεχνών. 

"Ολα τά έργα τοΰ λαοϋ της είναι επαινετά, άλλ’ όλοι οί Εβραίοι 
κατασκευάζουν παντός είδους μοναδικούς τάπητας έκ πιλήματος (κετσέ) 

τής Θεσσαλονίκης μέ πολύχρωμους ζωγραφίας, άληθή έργα μαγείας. Ε¬ 

πίσης κατασκευάζουν έριοϋχα (τσόχες) «σομπραμά» τής Θεσσαλονίκης 
κυανά καί πράσινα διά τούς 40.000 γενιτσάρους τής οθωμανικής δυνα¬ 

στείας ώς καί έριοΰχα είδους άγγλικοΰ (Λονδίνου), επίσης καί μεταξωτά 
κυανά λουτριπά (πεστιμάλια) μέ ρωμέϊκα, αραβικά καί κριμαϊκά (;) 1 καί 

1 Τό πρωτότυπον έχει «Κρίμε». Άλλ’ ή Κριμαία λέγεται τουρκιστί «Κρίμ» 

(προφ. Κιρίμ). Επομένως δεν εΐμεΰα βέβαιοι περί της ακρίβειας τής μεταφράσεως 

τής λέξειος ταύτης. 
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παντός είδους μικροί τάπητες έξάγονται από αυτήν την Θεσσαλονίκην. 

Περί των ενώπιον των όφϋαλμών ημών παραδείσιων αμπελώνων. 

Μοί έλέχθη δτι κατά τό βιβλίον του είσπράκτορος τού δημοτικού 
φόρου, τού κεχαγιά τής πόλεως και τού επί των φόρων μεταφοράς, υπάρ¬ 

χουν περί την πόλιν τής Θεσσαλονίκης εν ολφ 46.000 αμπελώνες κατα- 

βάλλοντες τό δικαίωμα «ντουλούμ» 1 2. Εις έκαστον δέ αμπελώνα υπάρ¬ 

χουν περίπτερα χρησιμεύοντα ώς εντευκτήρια διασκεδάσεων μέ τό ποτον 
τής αμπέλου καί γυναίκας. 

Περί των εξοχικών περιπάτων. 

Πρώτον τά όπισθεν τού Έπταπυργίου, έπειτα τό Σου-μπασί, έπειτα 
Γενί-καπί Σουγιού-μπασή .... Άπό τά τέσσαρα μέρη τού ποταμού τού¬ 

του είναι πολλοί οί εξοχικοί τόποι αναψυχής. 

Περί των παλαιών παραδόξων και μαγικών αντικείμενων. 

Πρώτον εντός τού τζαμιού τού Κασίμ-πασά η δταν έπι. θύμηση κά¬ 

νεις ν’ ανοίξουν τό φέρετρον τού τάφου τού κατόχου τής ημέρας 3 τού 
Κασίμ, αί χεϊρες τών ανθρώπων, οί'τινες έγγίζουν τούτο παραλύονται 

αμέσως καί ό λαιμός των στραβώνει. 

Περί τών εκτεταμένων αρόσιμων γαιών. 

Είναι εν είδος χώρας ευφόρου, όμοια τής οποίας δεν υπάρχει εις 
δλην την οικουμένην. Τό αγνόν έδαφος της δίδει εντός ενός έτους έβδο- 

μήκοντα 4 ειδών εσοδείας. Αί αρόσιμοι γαΐαί της είναι άφθονοι, ό πλοϋ- 

1 Είς άλλο χειρόγραφον «ντονούμ» (στρέμμα), άρα πρόκειται περί τοΰ στρεμ- 

ματικοΰ φόρου 

2 Δηλαδή τοΰ ναοΰ τοϋ αγίου Δημητρίου. 

3 . Προτιμώμεν την γραφήν «γκιούν* καί μεταφράζομεν «ημέρας» τοϋ Κασίμ, 

δηλαδή τής 26ης Όκτωβρίου. Επομένως κάτοχος τής ημέρας τοΰ Κασίμ θεωρη- 

τέος ό "Αγιος Δημήτριος. 

4 Αντί τό «γετμίς» (=70) άλλο χειρόγραφον έχει τό πολύ όμοιάξον κατά τήν 

γραφήν «μπες», ήτοι «πέντε», όπερ καί τό πιθανώτερον. 
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τος καί ή ευλογία τών εσοδειών της παμμέγιστος, αί πεδιάδες της είναι 
κατάφυτοι άπό δένδρα. 

Περί τών πέριξ χλωρίων και πόλεων. 

Πρώτον προς Δ., είς άπόστασιν δέκα περίπου ωρών, είναι ή πόλις 
Γενιτζέ-Βαρδάρ 1. Πάλιν προς τό μέρος εκείνο συνορεύει ή πόλις Βοδινά 
(Βοδενά). Επίσης προς Δ. τό Δεμίρ Χισάρ’ είς άπόστασιν ενός σταθμού 
άπό τοϋ Δεμίρ-Χισάρ τά σύνορα είναι πεδιάς. Προς Β. υπάρχουν αί πό¬ 

λεις Μπεσίκ. Προς Β. ο Λαγκαζάς καί πάλιν προς τά εκεί είς άπόστασιν 
μιας ημέρας είναι πλησίον ή πόλις Σεντέρ-καπουσού 3 καί ό ναχιές, (δή¬ 

μος) τών μονών τοΰ Άΐνάροζ ('Αγίου ’Όρους). 

Έκεΐθεν προς Ν. μεταξύ τών πόλεων τών κειμένων είς άπόστασιν 
ενός ή δυο σταθμών, είναι η Καοαφέριζ (Βέρροια) καί νοτίως ταύτης ή 
Σερφιτςε (τα Σερβία) καί το φρούριο ν τής Ελασσώνος καί ή μεγάλη πό¬ 

λις Γενί-σεχίρ (Λάρισσα) καί ή πόλις Τύρναβος καί ή πόλις Έρμιγέ ('Αλ- 

μυρός) καί τό φρούριον Κόλος (Βόλος) 3, καί ή Κασσάνδρα, {και ή πόλις 
Βελεσίν (Βελεστΐνον) καί ή πόλις Τσατάλτζα (ή φάρσαλος). 'Όλαι αύταί 
είναι πόλεις ευδαίμονες κείμεναι νοτίιυς τής Θεσσαλονίκης είς άπόστασιν 
ενός ή δύο σχεδόν σταθμών. 

Εξ Ανατολών δε, προς τήν Άσπρην θάλασσαν, είναι κόλπος μή¬ 

κους 100 μιλίων. 

Σνμπληοιυτικά περί τής πόλεως. 

Πρώτον οί κάτοικοι τής πόλεως ταύτης είναι φιλόξενοι. Επειδή δέ 
οί επιφανείς καί πρόκριτοί, της είναι πολλοί, υπάρχουν εν αυτή υπέρ 
τούς χιλίους κάτοχοι ηγεμονικών οίκων, τών οποίων ή πλούσια τράπεζα 
γέμει άφθονων αγαθών ... ». 

Περί τέδν πηγών και ποταμών τον ορονς Χορτάτζ (Χορτιάτον). 

Είναι όρος υψηλόν, ύψους σεβαστού, ύψούμενον προς τούς ουρανούς. 

Εις τήν υψηλήν του κορυφήν δεν λείπουν θέρους τε καί χειμώνος χιόνες 

λλκ. * ν. τ ιυ. α ι ν. ν ι ιυα. 

3 Είναι τό Σιδηροκαύσιον ή Σιδηρόκαψα, περί τοϋ οποίου έγράψαμεν. 

3 °ϊ Τούρκοι ωνόιιαζον τόν Βόλον Γκόλος ή Γόλος καί ούχί «Κόλος», ως 
γράφει ό Έβλιγιά. 
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και πάγοι καί κρύσταλλα. Τό υψηλόν τούτο όρος κείται προς Λ τ% Θεσ¬ 

σαλονίκης, όπόθεν καί φαίνεται. Τά γλυκά του νερά1 έρχονται εις την 
Θεσσαλονίκην μέ υπογείους σωλήνας καί διανέμονται εις δλους τούς λου¬ 

τρώνας, τά τζαμία καί τά ίμαρέτια τής πόλεως. Έπί τού υψηλού τούτου 
ορούς υπάρχουν πλεΐσται εκατοντάδες μικρών λιμνών παρόμοιου προς τον 
οφθαλμόν τής ζωής. Κατά τον δριμύν χειμώνα εις τάς^ λιμνίσκας ταυτας 
σχηματίζονται πάγοι οος κρύσταλλα, κατά δέ τό θέρος 2 οι ραγιάδες τού 
Χορτάτζ φέρουν τούς πάγους μέ υποζύγια εις την Θεσσαλονίκην καί τούς 
πωλοϋν. Μερικοί από τούς προκρίτους καί επιφανείς τής Θεσσαλονίκης 
ανέρχονται εις τον Χορτιάτην μέ τάς σκηνάς καί άποσκευάς των, μέ τά 
τρόφιμα καί ποτά των καί διασκεδάζουν έπί τού βουνού τούτου ένα δύο 

μήνας εύρίσκοντες αναψυχήν. 

Τό προσκύνημά τον σεΐχου Χορτάτζ. 

Κίς μίαν γωνίαν τού υψηλού τουτου βουνού, ομοίαν προς παραδεί¬ 

σων κήπον, υπάρχει οίκος τού ρηθέντος αγίου. Εις τό εκεί μοναστήριον 
τελείται πάντοτε λατρεία καί προσευχή, την μέν ημέραν εν νηστεία, την 
δέ νύκτα έν ορθοστασία. Είναι τό προσκύνημα τού αγίου τούτου σουλτά¬ 

νου καί διά τούτο τό λέγουν «χορτάτζ νταγί» (όρος τού χορτάτζ). Εις την 
ελληνικήν όμως γλώσσαν λέγεται «χορτάσι», διότι εις τούς πρόποδας τοΰ 
βουνού τούτου υπάρχει ακόμη χωρίον εκατόν οικιών των απίστων όνόματ1 

«Χορτάς». Οί κάτοικοι τού χωρίου τούτου φέρουν τό θέρος χιόνι εις τούς 

προκρίτους τής πόλεως τής Θεσσαλονίκης. 

Έκεΐθεν έλθόντες πάλιν εις την πάλιν ήρχίσαμεν την έπίσκεψιν των 

προσκυνημάτων. 

ΙΙερΙ των προσκυνημάτων. 

Πρώτον εντός τού περιβόλου τού τζαμιού τού Χορτατζ-σουλταν ανα¬ 

παύεται δ ίδιος ό Χορτάτζ-σουλτάν. Κύριος ό Θεός εύλογοίη τό μοναστη- 

ριόν του. 
Τού αγίου τούτου άναφέρονται μύρια θαύματα διά τήν αναγρα¬ 

φήν τών οποίων δέν έχομεν καιρόν. 'Έν των θαυμάτων τούτων είναι το 

έξης. Μίαν νύκτα δ άγιος ούτος μέ όλους τούς καλογήρους του> έν ψ 

1 Τό κείμενον έχει «άμπου-χαγιάτ», τό όποιον σημαίνει «ύδωρ ζωής» ή «αθά¬ 

νατο νερό». , 
2 'Ο Έβλιγια γράψει «κατά τό νεβρούζ τού Ιουλίου». «Νεβρουζ (·νββ=νεα, 

ρ0ύζ=ήμέρα) είναι ή πρώτη ημέρα τής άνοίζεως. 

Ή Ελλάς κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή. 

άνεφωνουν τό «Αλλάχ έκμπέρ» καί «εις είναι ό Θεός», άνέτειλε τό μεσο¬ 

νύκτιον τό φώς τής ημέρας καί φιοτοστέφανος έπί τής κεφαλής τοΰ 
αγίου, καί ένφ η πόλις τής Θεσσαλονίκης ήτο βυθισμένη εις τό σκότος 
έγινε φωταυγής ημέρα, όλοι δέ οί άγιοι συνοδοί του ίδόντες τήν νύκτα 
και την ημέραν έπί τής σεπτής κορυφής τού αγίου ανέκραξαν περσιστί 
«χορτάτζ» δηλαδή «ό άγιος μέ τό ηλιακόν στέμμα», καί έκτοτε έμεινε τό 
όνομά του «Χορτάτζ». Τούτο είδον οί άπιστοι καί οί Εβραίοι τής Θεσ¬ 

σαλονίκης καί τότε έκ μέν τών Ναζωραίων εκατόν άτομα, έκ δέ τών Ε¬ 

βραίων μόλις έβδομηκοντα έτιμήθησαν διά τής αληθούς πίστεως. Κατό¬ 

πιν ο άγιος μετά τό θαύμα τούτο έκυρίευσεν έκ τών χειρών τών άπίστοον 
τό μοναστήριον, όπερ είναι τό τζαμίον του, τό μετέτρεψεν εις τζαμίον 
καί είναι ακόμη τεθαμμένος έν αύτφ. Είη τό έλεος τού Θεού επ’ αυτού. 

Ύπό τό προσκύνημα Κανλή-Μπουρμάζ, εντός θόλου μολυβδοσκεπούς, 

εντός τής μικράς αυλής τοΰ τάφου τού Μουσά-μπαμπά, όπου είναι μία 
κυπάρισσος, υπάρχουν μερικοί καλογηροί του. ’Ένδοθεν δέ τής προς τήν 
θάλασσαν πύλης τού προσκυνήματος, εντός μαυσωλείου, εις μέρος κατά- 

φυτον, υπάρχει δ τάφος τού Μεϊντάν-Σουλτάν-Μπαμπά. Εις δέ τό Μπα- 

λίκ-παζάρ είναι τό προσκύνημα τοΰ Άλή-Μπαμπά. . . . Υπάρχουν καί 
τόσα καί τόσα προσκυνήματα, άλλ’ εκείνα τά μοναστήρια, τά οποία προσ- 

εκυνήσαμεν καί έπεκαλέσθημεν τήν ευλογίαν των, είναι τά τών ρηθέν- 
των αγίων. 

Μετά τούτο άποχαιρετίσαντες άπαντας τούς φίλους έπορεύθημεν 
τέσσαρας ώρας προς Δ. καί διέβημεν τήν ξυλίνην γέφυραν τού Βαρδάρ 
(Αξιού). Ό μέγας ούτος ποταμός πηγάζων έκ τών εντός τής Αλβανίας 
βουνών τού Καλκάν-Ντελέν, διέρχεται διά τής κοιλάδος τού φρουρίου Κα- 

τσάνικ, ρέει διά τής πόλεως τών Σκοπιών καί τής πόλεως τού Κιοπρου- 

λοΰ (Βελεσών), ρέει εκ τού Όφτσέ-μπολού 1 καί διερχόμενος έκεΐθεν χύ¬ 

νεται εις τό Αΐγαΐον. εις θεσιν . . . παρά τήν Θεσσαλονίκην. 

Κατόπιν πορευθέντες πάλιν .... ώρας διά τών πεδιάδων πρύς Δ., 

διελθοντες διά πλείστων άνθούντων χωρίων καί διαβάντες τον ποταμί- 

σκον Σογιουτλου, οστις πηγάζων εκ τών βουνών τών Γιανιτσών χύνεται 
επίσης εις τό Αΐγαΐον παρά τήν Θεσσαλονίκην, έφθάσαμεν, αφού δι- 

ήλθομεν διά πλείστων όσων χωρίων, εντός δέκα ωρών εις τό Γενιτζέ- 

Βαρδάρ (Γιανιτσά). 

("Επεται συνέχεια). 
ΝΙΚΗΦ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Εις άλλο χειρόγραφον υπάρχει Όφτσέ-γιολοΰ (δρόμος του ’Όψτσε), ήτις 

όμιυς γραφή είναι ασφαλώς εσφαλμένη. Πρόκειται περί τοΰ «’Όφτσε-πόλιε», το 

όποιον σλαβιστί σημαίνει «πεδίον τών προβάτων». 



ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΝ ΣΚΟΠΕΛΟ 

Προ /.φόνων μοί προσήγαγε προς έξέτασιν ό αγαπητός συνάδελφος 
κ. Ιωάννης Δημητριάδης πατριαρχικόν σιγίλλιον μετ’ άνηρτημένου μολυ¬ 

βδοβο υλ/^ου Κυρίλλου Βλ το βλ του 1636 και δύο μολυβδόβουλλα άπο- 

σπασθέντα έκ των μη σωζομένων σήμερον πατριαρχικών σιγιλλίων Γα¬ 

βριήλ Γλ τοϋ 1702 καί Σωφρονίου Βλ τοϋ 1775. Σιγίλλιον και μολυβδό¬ 

βουλλα προέρχονται έκ τής εν Σκοπέλω Μονής τής Μεταμορφώσεως τοϋ 
Σωτήρος και δυνανται νά προσφέρουν συμβολήν τινα εις την ιστορίαν αυ¬ 

τής, άλλα καί εις την των πατριάρχων καί τής διπλωματικής γενικώτε- 

ρον, δΓ ό έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά δημοσιευσωμεν τό κείμενον τοϋ σι- 

γιλλίου, δίδοντες συγχρόνως περιγραφήν των μολυβδοβοϋλλιον καί παρα- 

θέτοντες πανομοιότυπα αυτών. 

1. Σιγίλλιον ΙΙατριάρχον Κυρίλλου Β' τό β' τον 1636 

Τό σιγίλλιον τούτο έξεδόθη υπό του ΙΙατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Β' τό 
β' εν έτει 1636 καί άναφέρεται εις τήν εν Σκοπέλω Μονήν τοϋ Σωτήρος. 

Δι’ αϋτοϋ άνακηρϋσσεται ή Μονή αϋτη πατριαρχικόν σταυροπήγιον καί 
προσκολλάται τή Μεγάλη τοϋ Χρίστου Εκκλησία. 

Τό κείμενον γεγραμμένον έπί λεπτής περγαμηνής ΰψ. 0,54 X πλατ. 

0,53, έφθαρμένης δμο>ς εις πολλά σημεία υπό υγρασίας, ούτως ώστε νά 
καθίσταται πολλάκις δύσκολος, ενίοτε δέ καί αδύνατος ή άνάγνωσις, 

ήτις δεν παρέχει ούτως ομαλόν νόημα, άποτελεΐται από 25 στίχους όμοϋ 
μετά τοϋ πρωτοκόλλου καί τής πατριαρχικής υπογραφής, τής οποίας 
επονται εννέα ΰπογραφαί συνοδικών. Γλώσσαν δεν φέρει, κάτωθεν δμως 
απολήγει ή περγαμηνή εις όδοντωτάς γωνίας : Τό μολυβδόβουλλον έχει 
διάμετρον 0,04 καί άπετελεΐτο άρχικώς εκ δυο πλακών, εις τό μέσον των 
οποίων διέρχεται μετάξινη μήρινθος βαθέος κυανοϋ χρώματος* δπάς φέ¬ 

ρει εξ άνά δυο παραλλήλους ή όριζοντία άπόστασις τούτων είναι 0,03, ή 
κάθετος μεταξύ τής πρώτης καί δευτέρας, 0,033, μεταξύ δέ τής δεύτε¬ 

ρος καί τής τρίτης 0,025* τό μολυβδόβουλλον φέρει, ως συνήθους, άπο- 

τετυπωμένην έπί τής μιας πλευράς τήν Παναγίαν μετά τοϋ βρέφους Ιη¬ 

σού καί τών συντομογραφιών : 
ΜΗΡ 

ΘΥ 
ΙΟ 
ΧΟ 

έπί δέ τής έτέρας έπιγρα 

φήν, όμοίαν προς τήν τοϋ προοτοκόλλου τοΰ κειμένου* πανομοιότυπον τοϋ 
μολυβδοβοΰλλου εις φυσικόν μέγεθος μετά τής μεταγραφής παραθέτομεν 

κατωτέρω. 

Εις τήν δεξιάν κάτω γουνίαν υπό άλλης χειρός υπάρχει θεώρησις με- 

Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής μονής τοΰ Σωτήρος ευ Σκοπέλω. 865 

ταγενεστερα : ή έΰεωρήΰη τό παρόν παρ' έμον πατριαρχικού έξάρχον και 

εστάλη τό κατ έτος οιχίοιον από α ίνόικτιώνος μέχρι τής ~ ίνδικτιώνος 

και έξωφλήφη τέλη τοΰ Ιουνίου γ Ακολουθεί δυσανάγνοοστος προσθή¬ 

κη τοϋ 1665: οίαν άπόδειξιν τον δοϋήναι τω δεοπότη τον θεού Τ ~αχξε 

Ιονλ(ίον) ίνδ(ικτιών)ος γης. Ό λάοτης Ιωάννης. Μεταγενεστέρα αδέξιος 
χειρ προσθέτει : σιγκίλιον πάλι. ’Επί τής οπίσθιας πλευράς υπάρχει ή 
σημειωσις : Παλ.αιόν σιγίλλιον τον Σ(ωτή)ρος τής Σκ.οπέλλον. 

Κείμενον. 

Κ ν ρ ι λ λ λ ο ς έ λ έ ω θ ( ε: ο) ν αρχιεπίσκοπος Κ ω ν¬ 

ότα ν τ ι ν ο ν π ύ λ ε ω ς, ν έ α ς Ρώμης καί οικουμενικός 
Πατριάρχης. 

1 Τό μιμεϊσθαι Θ(εόν) ώς εφικτόν άν(ϋρώπ)οις, ον μόνον ή τής πολι¬ 

τείας αρχή.πως διατάττονοα τους νπ’ αυτήν, καί ρνϋμίζονσα εις δι¬ 

καιοσύνην, καί λοιπήν πάσαν ενγνωμείαν, εν σταϋηρα καί μονίμω πράξει 

τής διοικήοεως, \ ενεργέτις γνωριζόμενη, άλλα δή καί γραφή πάσα θεό¬ 

πνευστος θεολογούσα βοά καί άνακηρνττει τον άν(θρω)πον εικόνα γεγονέ- 

ναι Θ(εο)ν, καί βονλώμενον διά τής αρετής εαυτόν ώς οϊον τε θειον άγαλ¬ 

μα, καί ϋεότενκτον ομοίωμα έναρμονίζειν, | πολλον γε καί δει ή τής έκκλ.η- 

σίας υψηλωτάτη αρχή εν έαντή συλΛαβονσα πάσαν αρχικήν καί ένάρετον 

ιδέαν χριστομιμήσεως εχει τήν εξουσίαν . . . οίονεί καί έπί γης, προγκού¬ 

σα πάνταχον καί ιλιοιδεϊς μαρμα | ρνγάς τών πνευματικών γυρισμάτων 5 

οι μημηται δίκην τον νοητού ποιμνίου, ενφραινόντων προφητικώς τήν πά¬ 

λιν τον Θ(εο)ν, έπί τή πνευματική άναγεννήσει τών.μοναχών, 

ουδέ θελήμαα σαρκός άναβιονμένοω’, καί τω έλαίω τής | . .. . άσεως τρισ¬ 

μεγίστων τό μέγα τής ίερωσννης πράγμα καί άνομα, άλλά καί διά φρον- 

τίδος άγει μετά τών λοιπών σνστασίν τινα γίγνεσθαι μοναστηρίων, καί . . . 

πλειονα και σνστασίν ειρηνικήν τών σταυροπηγίων ένθεν τοί γε καί | ή με- 

τριοτης τών οιακων αυτής θεόθεν έπι/.αβομένη, φροντίδα ποιείται κολ μέ¬ 

ριμναν πασών τών εκκλ.ησιών, έγρηγορόσιν όφθαλ^μοΊς τής ψυχής καί τής 

ελπίδος, καί τά πνεύματα τής πονηριάς διασείσαι κατεπειράθησαν, ( βρέ¬ 

φη νήπιων πεινώντα <5 όμως, μονάς καί μοννδρια έπί σταυροπηγιακά) όνό- 

ματι τιμά και πατριαρχικά» επι σνστάσει καί ώφελεία κ.αί άνενοχλησία ά ,. 

.κνΧ τό μοναστήριον τό εις άνομο, τιμώμενον τον σωτήρος ημών 

Ί(ησήν Χ(ριστο)ΰ | τής μεταμορφώσεως τό έν τή επαρχία σκιάθον και 

σκοπέλου, μετά τον μετοχών αντον επονομαζόμενου τον άγιον 3Ιωάννον 

τον Προδρόμου έποιήσαμεν πατρικώς σταυροπήγιον πατριαρχικόν, προσ- 

κολλ.ήσαντες αυτό τή καθ' ημάς | τον Χ(ριστο)ν μεγάλη; εκκλησία, έκθέ- 10 
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μενοι καί εις τήν τούτον δήλ.ωσιν και ασφάλειαν σιγίλλιον γράμμα, εν νπο- 

γραφαΐς των τότε τταρενρεϋέντων τη ιερά οννόδορ αρχιερέων τον ννν μο¬ 

ναστηριού επικινδύνου γεγενημένον ένεκα | λοιμικής άοϋενείας, εκ τε επή¬ 

ρειας τίνος ονκ οϊδ’όπως και τον γράμματος εκείνον εκ μέσον γενομένον 

.έμεινε τδ μοναστηριον τούτο. άπολελνμένον, βοηϋείας ημών και 

άντιλψρεώς τίνος σταυροπηγιακούς μοναστηρίοις προδηλοισαντες, | α τε 

ιών παρατνχόντων άδεώς τοντο εννέα παρόντων κατά υπέρ δνναμιν αφει¬ 

δώς άπαιτονμένων, και τούς έν αντφ ένοικονντας ίερομονάχονς τε και 

μοναχούς αρωγήν τον. . . . καί πάλιν | η μετριότης ημών άνορώσα, καί δί¬ 

καιον μηδ' όλως κρίνασα μεταμεΐηϋέντων τών πνευματικών χάρισμά των 

άπαισίως σνμβαίνειν ανωμαλίας καί παραστάσεις καί μικρόν σχεδόν 

έπιτρίβεσΰαι δυσανασχετούσα \ φιλοϋέως καί φιλαι άροτπως, άποφαίνεται 

τονς πάλιν συνοδικούς έν άγίφ πνενματι, γνώμη τών παρενρεύέντων ιερω- 

τάτων μητροπολιτών κο.ί νπερτίμων, τών εν άγίφ πνενματι αγαπητών άδελ- 

\6φών καί συλλειτουργό')ν αυτής, ΐνα, | τό είρημένον μοναστηριον τον σ(ω- 

τη)ρος ημών Ί(ησο)ν Χ(ριστο)ϋ ιής άρρητον μεταμορφοόσεως, μετά τον 

μετοχιού αυτού τον έπικληΰέντος τον τιμίον Προδρόμου έσαεί διαμένοι 

ώς σ(ταν)ροπηγιακόν καί π(ατ)ριαρχικόν, άνενόχλητον, ί καί ανεπηρέαστου, 

άδούλ,ωτον καί αυτεξούσιον, καί άδέσποτον, από του ννν μέχρι τερμάτων 

αίώνος' μη ένωχλούμενον παντάπασιν καί κατ απατού μεν ον, η καταζητον- 

νενον παρ’ ονδενός \ οντε τού ννν πλησιοχ,ώρον επισκόπου, η καί τον κατά 

καιρούς ώσαντως καί παρά τίνος τών έξαρχικόλς πεμπομένων, καί μηδενί 

μέλλοντι η τη καθ’ ημάς τον Χ(ριατο)ν μεγάλη] έκκλ^ησίρ. παρέχειν κα \ % 

ενιαυτόν δύο καί μάνας λάτρας κηρόν, εις ένδειξιν κο.ί σημεϊον υποταγής, 

μνημονευόμενου προσέτι καί τον ήμετέρον πατριαρχικού ονόματος, εν ταΐς 

ΙεραΧς τελ,εταις ώς έϋος ενλωγόν τε καί νόμιμον, ί ει δ’ άν τις τών χριστιανών 

ενάντιος φανείη τού λωιπον προξενώ)ν σκάνδαλ,α καί μάχας καί ταραχάς 

καί κατ' άληΰειαν βουλωμένος άποστερήσαι και άποχωρίσαι καί άποξενώ- 

20 ααι της υποταγής καί \ ένώσεως της καϋ' ημάς τον Χ(ριστο)ύ μεγάλες εκ¬ 

κλησίας,.και άρχιερεύς η καί ιερομόναχος αργός εΐη πάσης αρχιερα¬ 

τικής, καί Ιερατικής εξουσίας τών ιερών κανόνων της αργίας, καί άφωρι- 

σμένος, ( έν τφ ννν αιώνι καί έν τφ μέλλοντι, καί τνμπανιαΐος καί ή με- 

ρίς αυτού μετά τον προδότου 'Ιούδα, καί τών στανρωσάντων τον κ(ύριο)ν 

καί προεπη.και έτι αυτής της έκκλ.ησίας πανοικί, μη έκκλ.ησια ί 
ζόμενος, η άγιαζόμενος, έν αργία άσυγγνώστφ, έχέτω δέ καί τάς άράς τών 
αγίων τριακοσίων δέκα καί όκτώ ϋεοφόρων πα(τέ)ρων τώ)ν έν Νίκαια καί 

τών λωιπών πάντων άγιων τεσσαράκοντα καί τ<φ αίωνίφ άνα \ ύλέματι υπό¬ 

δικος" επί γάρ τούτφ άπελ,νάη καί τό παρόν τής ημών μετριότητος π(α- 

τ)ριαρχικόν σιγάλιώδες γράμμα καί έπεδόϋη τφ σεβάσμιοι καί Ιερφ τούτφ 

πατριαρχικφ καί στανροπη \ γιακέρ μοναστηρίφ τον σ{ωτή)ρ(ο)ς ημών Π- 

Συμβολή εις τήν Ιστορίαν τής μονής του Σωτήρος έν Σκοπέλω. 

(ησο)ν Χ(ριστο)ν της μεταμορφώνεως εις ένδειξιν διηνεκή καί μόνιμον τήν 

ασφάλειαν : έν έτει σ(ωτη)ρίφ φ. $ χ & λ ® ς ^ , μηνί δεκεμβρίο) α ι(νδι- 

κτιώ)νος 5. 

Ί" Κύριλλος έλέφ Θ(εο)ϋ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 26 

Νέας Ρώμης καί Οικουμενικός Π(ατ)ριάρχης. 

ί δ Άπαμείας Ίωαννίκιος 

1" δ Τνρνόβον Μεύόδιος 

ί ό Άγχιάλ.ον Θεόφιλος 

Τ ό Κυζίκον Κύριλλος 

1" ό δρύστρας 'Ιερεμίας 

Τ ό Άγκυράς Λανρέν{τιος) 

7 ό Αέρκων Παχοόμιος 

7 υ σίδης Καλλίνικος 

ί ό δώνμοτνχφυ. 

Μολυβδόβουλλον. 

ί κγρίΛΛΟς: 

0Α6Ο) Θγ 

Λ|’ΧΚΞΠΙΟ<ΟΠΟ€ ΚΟ) 

ΝΟΤΑΝΊΊΝΟγΐ )0Λ€Ο) 

Ο Ν(3Α€ ΡΟΟΜΗΟ X 

ΑΙ οικογΜβΝίκοο; 

ΠρίΑρΧΗΟ; 

Έπί τής τής έτερας πρευράς αί γνο)σται. συντομογραφίαι: 

ΜηΡ (Μήτηρ) Γδ (Ιησούς) 

ΘΥ (Θεοΰ) χο (Χριστός) 

2. Μολυβδόβουλλον Πατριάρχου Γαβριήλ Γ’. τοϋ 1702. 

Τό μολυβδόβουλλον τοΰτο προϋποθέτει πατριαρχικόν σιγίλλιον έκ- 

δοθέν υπό Πατριάρχου Γαβριήλ τφ 1702 μή σωζόμενον ομιος σήμερον 
εις τήν Μονήν του Σωτήρος. 

Παραθέτομεν πανομοιότυπου τουτου εις φυσικόν μέγεθος μετά με¬ 

ταγραφής τοΰ κειμένου. 
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ΓΑΚβίΗΑ 6ΑΘΟ) Θγ 

Αρχιοι ποκοικχ: : κοον 

ΟΤΑΝΤΙΝΟγΠΟΑβαχ: : Ν6ΑΘ 

ρΟϋΜΜΓ Κ ΟΙΚΟγΜβΝΙ 

ΚΟΘ ΠΑΤρίΑρΧΗΟ 

5Επί τής έτέρας πλευράς αί συντομογραφίαι: 

ΜΗΡ ΘΫ 

ϊο χο 

3. Μολνβδόβονλλον Πατριάρχον Σωφρονίου Β'. του 1775. 

Καί τό μολυβδόβουλλον τοϋτο προϋποθέτει πατριαρχικόν σιγίλλιον 
έκδοθέν υπό τοΰ Πατριάρχου Σωφρονίου Β'τφ 1775 μή σωζόμενον ό'μως 
σήμερον εις τήν Μονήν τοΰ Σωτήοος. ΙΙαραθέτομεν καί τοΰτου πανο- 

μοιότυπον εις φυσικόν μέγεθος μετά μεταγραφής τοΰ κειμένου. 

ΐ ΘΟάφρΟΝΙΟΘ 6Α€ 

03 Θγ Α|>ΧΙ6Πΐα<0 

ΠΟΘ ΚΟάΝΘΤΑΝΤΙΝΟγΠ 

ΟΛβΟΙΘ ΝβΑΘ Ι’Οά 

ΜΗΘ ΚΑΙ ΟΙΚθγ 

ΜβΝΙΚΟΘ ΠΑ 

ΤρίΑρΧΗΟ : 

Α\]/Θ€ 

Τό τελευταΐον σημεϊον τής χρονολογίας είναι έφθαρμένον καί διά 
τοϋτο δυσανάγνωστου· δϋναται νά είναι ε ή β ή θ- ημείς νομίζομεν δτι 
πρόκειται περί τοΰ ε και άπεδώκαμεν τοϋτο διά τοΰ άριθμοΰ 5. 

Έπί τής έτέρας πλευράς υπάρχουν αί συνήθεις συντομογραφίαι: 

ΜΡ ΘΫ 
1θ ΧΟ 

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΣΤ< 2 4 
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Δέαΐανη (=Βεσαίνη) και Βαίλυρρευμα 

Α'.) ΔΡ^ΙΛΝΗ 

Εις το ήμιγυμνάσιον 'Αγίάς, διά τ»Γ· φύλακος αρχαιοτήτων Φεοών 
καί διά δαπάνης της Καινότητος 'Λγίά; καί της ηβικής συνδρομής τοϋ 
κ. ’Αθ. Μητσόλα, Λιευθ υντοΰ 'ΙΙμιγυμνασίαυ 'Αγίάς, εκομίοαμεν έκ των 
πέρις χωρίων καί έκ τής πολίχνης'Αγίάς διαφόρους αρχαιότητας, μεταξύ 
των οποίων καί στήλην μεγάλην λευκού μαρμάρου προς τα άνο> ήμ.ικυλιν¬ 

δρικήν καί προς τά κάτω τετράπλευρου, προερχομένην εκ τού χωρίου 
Δέαΐανης, επί τής οποίας υπάρχει έμμετρον επίγραμμα, εν ω άναφεοεται 
ή πόλις βεσαίν);, γνωστή κατά τους Βυζαντινούς χρόνους ό>ς έ π οι κοπή1. 

Έπι τή βάσει τή; επιγραφή: τα.ύτης καί έκ τού σφίομένου Ιιινδρυ- 

Λ·ου έν τή εκκλησία τής Παναγίας έν Αέοΐανη, ο Σεβ. πρώην Λημητριάδος 
κ. Γερμανός εϊ.καοεν τήν ί)έοιν τής Βυζαντινής πόλεως, Βεσαίνη:, περί 
τής οποίας έγράψαμεν εις τά Θεοσαλικα Χρονικά ', προοδιορίσαντες την 
θέσιν αυτής εις τό χωρίου Δέοχανην, τό όποιον διέσωσε κατά τι παρε- 

φΰαρμένον τό όνομα τής Θεσσαλικής ταύτης πόλεως. 

Τφ 10ό4 μεταβά; εις *Λγΐάν καί εξερεύνησης τά χωρία Δέσχανην 
και ΒαΌΰρρευμα και έν μέρει την 'Αγιάν, παρετηρηοα οτ·. πράγμαη εις 
τό χιυρίον Λέσχανη εκεί το ή Βυζαντινή πόλις Βεοαίνη, ώς άπυδεικννεται 
έκ των απειραρίθμων συντριμμάτων κεράμων, πλίνθων οπτών, αγγείων 
καί διαφόρονν μαρμάρων ο»ς καί έκ των σοιζομένιον τριών ναών καί πα¬ 

ρεκκλησίου, άτινα δεν θά έδικαιολογοΰντο δι έν μικρόν χορίον, τό 

οποίον άλλοτε ήτο ιδιόκτητον (τσιφλήκι) 

Οί σφζόμενοι έν τφ χωρίω ναοί είναι τρεις, παλαιοί, ύποστάντες με- 

ταγενεστέρας ανακαινίσεις. 

Α'.) Ό Ναός τοϋ Άγ. Νικολάου τον Νέου, τού έν Βουνένη τής 
Θεσσαλίας άθλήσαντος, δρομικός Έν τ«μ χουινάυόηκι. άνω της δυτικής 

θύρας, επιγραφή έφ’ ύγρώ, ήτις άναγινοωκειαι ιός έΗής : 

<ΐ ΆνηγέρΟη και άνισΐορίίίη ό ϋνος οΐ ιως και πάνσεπτος ναός τον 

άγιον και ένδό 1 ζουμ εγαλομάριηρος τον* Αγίου Λ ικολάον τον Νέου, αρχι- 

1 Τ ήν στήλην χαίτην έ.δημυοιεϋοαμεν αλλαχού. Βλ. α ν α μ ν η σ τ ι κ ό ν 

τόμον Σ π υ ρ. Π. Λ ό. μ π ρ η υ. ΆΌήναι. 1933. σκλ. 199-204. 

* X. I. Γ ι α ν ν ο π ο ΰ λ ο υ, Ή Επισκοπή Βεσοίνης καί ή πόλις Βεσαίνη 

έν Θεσσαλία. Θεοοαλ. ΧρυΜκά. τόμ. .V. 1934, ο. 212 210. 

** Μετά τού φωτογράφου τής Άρχ. Εταιρείας κ. )'. Τσίρα. όστις είρι·>τονς*ά- 

φησε πολλά Βυζαντινά γλυπτά καί ιινας εκκλησίας. 

Ηνρευναι έν τή επαρχία Άγιας. 

ερατενάντιον πανίερο \ τόνον κέ λογιωτάτων μητροπολιτών, ημών δε αν- 

ϋέντωνκαϊ δεσπότου Κο,ρίον \ Καίριου Άΰανασίον Λημητριάδος. ΟΙ δε 

ευρισκόμενοι ΐερΐς Λεοντ/ον Ιερό μονάχον [ καί Τριαντάφυλλου ΐερέος καί 

Ίωάννου ΐερέος κέ προεστύτη Τριαντάφνλλος Ζαγγλη, Νάσίος 1 ΤΤαπα- 

γεωργίαν. \ Συνδρομή της Δανιλάκοις. Πητροπος Μητρο; Παλπάγας. Έν 

ετει 1820 Κοεμβρίον ,<ή κ'ε παρ' €$τεχ0$ς χι']ρ Εωνσταντη Μονσε- 

λιτσανίώ τη». 

υ ναός οϋτος είναι τοιχογραφημένος κατά τό 1820, ώς δηλοΐ ή επι¬ 
γραφή αΰτη. 

Βλ)^ Ό Ναός των 'Αγίων Θεοδώρων, δρομικός. Περιέχει εντός διά¬ 

φορα μάρμαρα αρχιτεκτονικά παλαιοχριστιανικά καί Βυζαντινά. Επίσης 
έν τφ^ ναω υπάρχει, μάρμαρον άδηλου χρήσεως πυραμιδοειδές καί μετά 
γλυφών λεπιδωτών. Ό ναός έχει τοιχογραφίας καί τέμπλον ολόγλυφου 
έκ ξύλου καί επίχρυσου. Η εκκλησιαστική επιγραφή δεν έσώθη. Μεταξύ 
των ιερών εικόνων εΐδομεν καί τον χορόν των Αποστόλων εις ωραίας ει¬ 

κόνας μέ πλαίσια ολόγλυφα έκ ξύλου καί επίχρυσα δαντελλωτά Ράπερριμ- 

μενα εις τινα γωνίαν. Έζητήσαμεν νά παραλάβωμεν μίαν τοιαύτην ει¬ 

κόνα διά τό Βυζαντινόν Μουσείου -Αθηνών, αλλά δεν μάς επετράπη υπό 
τίνος γραμματέως τής κοινότητος ! 

Γ ■) Ό Ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, λεγόμενος «Παναγία» 

κοινώς. Ό ναός είναι δρομικός, τρίκλιτος. "Εχει τοιχογραφίας τού 1820, 

έργα πιθανώς τοϋ αύτοΰ ζωγράφου, τού χοιχογραφήσαντος καί τούς δύο 
προηγούμενους ναούς. "Ανω τής βορείου θύρας τού ναού, έφ’ ύγροΐς, 
είναι ή εξής επιγραφή : 

«Γ Άνηγέρ&η καί ο.νιστορίϋη δ ϋνϊος οϋτος καί πάνσεπτος ναός | 

της Παν ευλογημένης ενδόξου Λεσποίνης ημον Θεοτόκον καί Ένπαρϋένον 

Μαρίας, όνόματι Κοίμησις, άρχιερατεβόντον τον πανιεροτάτον | κέ λογιω- 

τάτον Κοιρίον Κοιρίον Άϋαναοίον. Έβρισκόμενη νερεις. Τώ. ΐερέος, 

Θεοδοσίου έν κώμ \ η εν κοπου . . . (λείπει). διά συνδρομής. 

(λείπει ώς καί ή χρονολογία). 

"Αν καί λείπει ή χρονολογία τής επιγραφής, έκ τοϋ ονόματος δμως 
τοϋ Μητροπολίτου Λημητριάδος καί έκ τής ανορθογραφίας τής επιγρα¬ 

φής καταφαίνεται ότι ό ναός έτοιχογραφήθη υπό τοϋ αύτοΰ ζωγράφου 
κατά τό 1820 περίπου. 

1 Από τής λέςεοκ Νασιος ή γραφή είναι μικρογράμματος. 
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Ό ναός της Παναγίας εν Δέσίανη έκτίσθη επί παλαιοτέρας χρι¬ 

στιανικής Βασιλικής, ήτις άγνωστον άν άνεκαινίσθη κατά τούς Βυζαντι¬ 

νούς χρόνους ή άν τότε επ’ αυτής έκτίσθη ναός. Βραδύτερου, κατά τούς 
επί Τουρκοκρατίας χρόνους, έπεσκευάσθη τό Βυζαντινών χρόνων κτίσμα 
ανοικοδομηθείσών των τριών πλευρών αυτού, πλην τής ανατολικής, ητις 

είναι άσβεστόκτιστος καί τρίκογχος, διό καί διεσωθη καί τό Ιερόν Σύν¬ 

θρονου. Αί δέ λοιποί τρεις πλευραί είναι πηλόκτιστοι. 

Ό ναός είναι δρομικός, ώς εϊπομεν, και κεραμόστεγος. Ή δέ κιονο- 

στοιχία των δύο κλιτών είναι έκ κτιστών τετραπλεύρων κιόνων συνδεό¬ 

μενων διά τόξων, τά όποια φέρουσι τοιχογραφίας ήμιεφθαρμένας. 

"Οτι ό νϋν ναός έκτίσθη επί παλαιοτέρου παλαιοχριστιανικού ή Βυ¬ 

ζαντινού άποδεικνΰεται έκ τής σφζομένης μαρμάρινης βάσεως τού Ιερού 
Βήματος, έφ’ ής σώζονται οί τόρμοι προς γόμφιοσιν των διαστύλων καί 
των θωρακίων ιος καί έκ πολλών αρχιτεκτονικών τεμαχίων γλυπτών καί 
θωρακίων παλαιοχριστιανικών καί Βυζαντινών, άτινα κεΐνται εντός καί 

εξιοθι τού ναού, περί ών κατωτέρω θά εϊπωμεν. 

Αί τοιχογραφίαι τού ναού, ώς έκ τής ανωτέρω παρατεθείσης επιγρα¬ 

φής, εξάγεται είναι τών αρχών τοΰ ΙΘ αιώνσς, φαίνεται όμως ότι αι π«- 

λαιότεραι έπιχρίσθησαν, άνιστορηθέντος τού ναού. Ό ναός παλαιότερον 
ήτο υψηλότερος, ύστερον δ’ ήλαττώθη κατά τι τό ύψος του, ώς φαίνεται 
έκ τών παλαιών τοιχογραφιών, αΐτινες εισέρχονται εντός τών φατνωμά¬ 

των τής στέγης (νταβανίου) ώς έν τή Βασιλική τής Καλαμπάκας. 

Έκ τών παλαιών τοιχογραφιών τού ναού διεσώθη μία δεξιά τού Ιε¬ 

ρού Βήματος έν τφ Διακονικφ, καί ό έσωνάρθηξ δέ ή γυναικωνίτης, σώ¬ 

ζει έλαχίστας τοιχογραφίας τής Δευτέρας Παρουσίας. Ό ναός κατά τάς 

άλλας πλευράς είναι έπικεχρισμένος δι’ άσβεστου. 

Τά φατνώματα τής στέγης (νταβανίου) τοΰ ναού είναι πλουοίως 
διακεκοσμημένα, ώς εν τή Βασιλική της Καλαμπακας και εν άλλαις πα- 

λαιαΐς έκκλησίαις ή 

Γλυπτά. Έν τφ δαπέδφ τοΰ ναού καί πέριξ αυτού είναι έπεστρω- 

μένα έντετοιχισμένα διάφορα Βυζαντινά αρχιτεκτονικά μαρμαρα, οιον 
κιονόκρανα, σπόνδυλοι κιόνων, θωράκια κλπ. Έν δέ τω μεσφ αυτού είναι 
έπεστρωμένη μεγάλη πλάξ, έκ σαρκοφάγου ασφαλώς (μήκους 'Δ μέτρων καί 
πλάτους 0,65-0,70) μετ’ αναγλύφων διακοσμήσεων έκ τριών σταυρών κά¬ 

τωθεν τόξων. Τών σταυρών έχει υπό τών Τούρκων άπολαξευθή ή δρε¬ 

ι Α. Αδαμάντιου, Μετέωρα, Πρακτικά *Αρχ. Εταιρείας 1909, σ. 214 

καί έξης. 

Ερευναι έν τη επαρχία 

1. Η ετερα τών μακρών πλευρών Βυζαντινής σα( 

σμένη έν τφ δαπέδφ τής εκκλησίας τής Παναγίας 

έυρα, <Η«*οσμησιν ε/ακος τρεχουσης πριονωτής ακάνθου, πληρου- 

μενης έσωθεν δια φύλλων όμοιας ακάνθου έν σχήματι στοβίλου βαθέως 
εςειργασμένων (Εϊκ. 2). "Ομοιου τεμάχιον μετά τής αυτής διακοσμήσεως, 

μεταφερθέν προ ετών πολλών έκ τής εκκλησίας ταύτης τής Δέσίανης, 

κείται όπισθεν τού αγίου Βήματος, έξωθι τής άνατολ. πλευράς τής Εκ¬ 
κλησίας 'Αγ. Γεωργίου έν 'Λγίά. 

Έν τω προαυλίφ τής εκκλησίας ταύτης έν Δέσιανη, μεταξύ άλλων 
λίθων αρχιτεκτονικών, κειται έρριμένη μεγάλη πλάξ ορθογώνιος, μήκους 
2 μ. καί πλατ. 0,80 έχουσα γλυπτήν διακόσμησιν, δεξιά μέν έκτυπου 
σταυρόν Ισοσκελή μετά πεπλατυσμένων τών άκρων τών κεραιών εντός 
κύκλου, αριστερά δέ τό ήμισυ έλλείψεως μετά αλυσιδωτού συμπλέγματος. 

Πβλ. όμοίαν διακόσμησιν σαρκοφ 
:νημ. τής Έλάδος χ. Β' 35 είκ. 30. 



Ε!κ. ί. Κοομίμ ·μ μει’ «ναγλόπιοι: ϋιακοσμί,Γβως. 

κτονικά, παλ α ιοχρ ι σ τ ιανικά καί Ηυζανπνα. ίνκ τοόιυν άνα μέοομεν έν- 

ταϋθα ολίγα : ( γ. 
1) ('ΛριΟ. ευρετ. Αγίας Γ> 1) θωράκιον κατά το κάτω ημισυ σοχ.ο· 

μενον (ΰ\μ 0,42. πλατ. 0,59, πάχ. 0,09) μετά της κάτω κεραίας σταυροί» 

καί ελίκων κλίμα Οδός μετά οταφνλών άγκυροειδω; (Εΐκ. ·:>). 

ϊ»'ΜΜ 

Είκ· 8. Παλαιοχριστιανικόν ίΐιυράκιον 
έν τφ Μουσείφ Άγιας. 

2) (Άριά. εύρει. Άγιας 00 καί 01). Λυο επίκρανα η επιθήματα 
μαρμάρινα τετράγωνα καί φέροντα επί των τεσσάρων λο-οτμητων πλευ- 

οι7»ν άκανθον μαλακην λίαν έκφυλισμένην (μηκ. καί πλατ. 0.85, πάχ. 

0,25). (ΓΟικ. 4). 
3) (ΆριίΚ εύρετ. Άγιας 50). Κιονόκρανον τετράπλευρο ν, οχήματος 

,ρευναι εν τη επαρχία 

κολουρου πυραμιδος ανεστραμμένης, φέρον κατά τάς γωνίας άνά εν φυλ 
λον ακάνθου μαλακής καί εν τώ μέσω ορπηκας όρθιας έκφυομένας έο 

Εικ. 4. ΈπιΌ-φιατα κιόνων άποκείμενα εν τώ Μουσείφ Άγιας 

Εικ. ό. Παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον εκ 

Λέσια νης άποκείμενον έν τφ Μουσείφ Άγιας. 

δυο ελίκων (υψ. 0.40, πλατ. 0,57. πάχ. 0,34). (Εϊκ 
Επίσης έκ Δέσίανης έκομίσθησαν τώ 193 

ήμιγυμνασίφ 'Αγιάς Άρχαιολ. Συλογήν καί δάθ 
—1935 εις την έν τώ 
κα ακόμη άρχιτεκτο- 



376 
877 Ν. I. Γιαννοποΰλου 

νικοί λίθοι μετά γλυφών, τούς οποίους επιφυλασσόμενα άλλοτε νά δη- 

μοσιεΰσωμεν. Σημειούμεν δ’ ενταύθα τούς αριθμούς τού ευρετηρίου, διά 
τούς μελετώντας αρχαιολόγους (άριθ. 45, 46, 47, 49, 50, 52, 56, 58, 59, 

69, 70 κλπ.). 

Ή πολίχνη ΰεσαίνη, έδρα τού επισκόπου Βεσαίνης, υπό τον μητρο¬ 

πολίτην Λαρίσης, κατά τούς χρόνους της τουρκοκρατίας, άρχομένου τού 
χς'. αίώνος, δι’ άγνωστον ημών αιτίαν, άπώλεσε τον επισκοπικόν θρόνον 
της καί συνεχωνεύθη μέ την επισκοπήν Δημητριάδος, ίσιος διότι άνηκεν 
εις την Μαγνησίαν, άρχαΐον διαμέρισμα τής Θεσσαλίας. Εκτοτε βαθμη¬ 

δόν περιεστάλη εις κώμην, άναπτυχθεισης εν τφ μεταξύ ετέρας κώμης, 

πλησίον κείμενης, τού Βαΰνρρενματος 

Το δε χωρίον Δέσιανη ήτο πριν κεφαλοχιοριον, ανεξάρτητον, αλλ ο 
Άλή-Πασίας των Ίωαννίνων μετέβαλεν αυτό εις ιδιόκτητον. Ό δέ υιός 
αυτού Βελή-πασίάς, άρχομένου τού ΙΘ . αΐώνος κατεσκευασεν αυτή τε¬ 

χνητήν λίμνην καί απέναντι αυτής άνήγειρεν άνάκτορον, εις τό όποιον 
διέτριβε μετά των χαρεμίων του διά τό τερπνόν τής θέσεως. Μετά τον 
φόνον τού ’Αλή-Πασίά έν Ίωαννίνοις τό άνάκτορον τούτο έπυρπόλησαν 

επίτηδες οί εγχώριοι Τούρκοι \ 

Β'.) ΤΟ ΗΡΗΜΩΜΕΝΟΝ ΧΩΡΙΟΝ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ 

Τό ήρημωμένον χωρίον Βα&νρρενμα κεΐται εις άποστασιν 3/1 ώρας 

εντεύθεν τής * Αγίας προς δυσμάς αυτής, άριστερά τής αμαξιτής οδού έκ 
Λαρίσης εΐς 'Αγίάν. Τό χωρίον τούτο μέγα, κατοικούμενον πριν υπό 300 

καί πλέον οικογενειών, ήτο ή πρωτεύουσα τής επαρχίας μετά την παρακ¬ 

μήν τής Βυζαντινής πόλεως Βεσαίνης (Δέσίανης). Ενταύθα εγεννηθη 
τφ 1500 καί ό "Αγιος Συμεών ό Άνυπόδυτος, δπως ήτο ασκητής καί 
κτίτωρ τής Μονής Φλαμμουρίου, κείμενης επί τού Πηλίου καί ούτινος ή 

μνήμη εορτάζεται τη 19η Απριλίου 1 2. 

Τφ 1655 — 1680 κατέστρεψαν οί Τούρκοι τό Βαθΰρρευμα 3, φαίνε¬ 

ται δέ πιθανόν δτι οί κάτοικοι αυτού, μετά την καταστροφήν του, θά 
συνφκίσθησαν εις 'Αγίάν, μικράν τότε κώμην ψέρουσαν τό δνομα τούτο 
από των αρχών τού ΙΖλ αιώνος εκ τίνος παρεκκλησίου τής αγίας Λν- 

1 Ζ ω σ ι μ ά Έ σ φ ι γ μ ε ν ί χ ο υ. Προμηθεΰς, εν Βόλο), τόμ. Α . 1889, 

σελ. 74. 
2 Ζ ω σ ι μ ά Έ σ φ ι γ μ ε ν ί τ ο υ, Προμηθείς, τόμ. Α', 1889, σελ. 57. 

3 Αυτόθι, σελ. 49 (άριθ. ψύλ. ξλ). 

’Έρευναι έν τη έπαρχίρ, 'Αγιάς. 

νης, ήν οί κάτοικοι έλεγον Μγιάνναν, καί προϊόντος τού χρόνου 'Αγίάν Τ. 
Είς τό Βαθΰρρευμα ούδείς κατοικεί, ουδέ υπάρχει κάμμία οικία, 

μόνον πλησίον τού ήρειπωμένου ναού τοί) αγίου Νικολάου, περί ού κα¬ 

τωτέρω, σώζεται ή βρΰσις τού χωρίου έκτισμένη μετ’ έπιμελείας καί κα- 

νονικότητος άσυνήθους διά κρήνας χωρίων, εντός υψηλών δένδρων προ- 

χέουσα άφθονοι» καί καλλίρροον ύδωρ. Σφζονται δμως έν τφ χωρίω τρεις 
ναοί καί δή 

Ιον) ή Εκκλησία της Παναγίας, Βυζαντινή, έπεσκευασμένη, έχουσα 
έντετοιχισμένα λίθινα Βυζαντινά γλυπτά διαζόίματα καί κιονόκρανα. Το 
μαρμάρινον κατώφλια ν τής θΰρας της είναι παλαιοχριστιανικής ή Βυ¬ 

ζαντινής εκκλησίας. Διάφοροι δέ σπόνδυλοι κιόνων είναι έντετοιχισμένοι 
εις τούς τοίχους τού ναού. Ή δέ εσωτερική τοιχογραφία τού ναού, δστις 
εΐναι τρίκλιτος δρομικός, είναι έπικεχρισμένη δι} ασβέστου. "Εξωθεν, έν 
τφ ύπερθΰρφ τής δυτικής θΰρας, υπάρχει έφθαρμένη τοιχογραφία τής 
Θεοτόκου, ένθρόνου, βρεφοκρατοΰσης μέ έκατέροτθεν αυτής δΰο άγγέ 
λους λιτανεύοντας, καλής τεχνοτροπίας. ’Άνιυθεν δέ τής^ εσωτερικής θΰ¬ 

ρας τού έσω νάρθηκος είναι έντετοιχισμένον επίθημα παλαιοχριστιανι¬ 

κού κιονοκράνου, άποκεκρουμένον δεξιά καί φέρον άριστερά ήμίφυλλον 
άκανθου μαλακής καί μονογραμματικον σταυρόν εντός κΰκλου. 

2ον) ό "Αγιος Νικόλαος, Βασιλική μονόκογχος, ήρειπωμένη, άνευ 
στέγης. Ό γυναικωνίτης όλος είναι κατηδαφισμένος. Ή εκκλησία είναι 
Βυζαντινή. Διεσώθησαν έντός αυτής τοιχογραφία! επί τής άνατολικής 
καί βορείου πλευράς ήμιεφθαρμέναι* αί έπί τής μεσημβρινής καί δυτικής 
πλευράς έξηφανίσθησαν υπό τών βροχών καί είναι δυσδιάκριτοι (Είκ. 6). 

Ό ναός έχει τρεις θΰρας προς βορράν, μεσημβρίαν καί δυσμάς. Ή 
προς μεσημβρίαν καί ή δυτική θΰρα είναι διά προχείρου έντοιχίσεως ημί¬ 

κλειστος, διά νά μανδρίζτονται πρόβατα, ή δέ άνωθεν τής μεσημβρινής 
θΰρας έπιγραφή, έφ’ ύγρώ, είναι δυσανάγνοιστος έκ τής φθοράς* μόνον, 

ίχνη γραμμάτων δυσδιάκριτων φαίνονται ολίγα καί αί χαρακταί γραμμαί 
τής εύθυγραμμίσεως τών στίχων Ούδεμία λέξις άναγινώσκεται ούτε χρο¬ 

νολογία 3. 

1 Ζ ω σ ι μ ά Έσφιγμενίτου, ’Ένθ’ άν. Είς τήν ' Αγίαν υπάρχει 

ναός του άγ. Νικολάου τοϋ έν Βουνένη, ένθα ήτο άλλοτε ή μητρόπολις. Νυν δ τε 

ναός καί ή μητρόπολις είναι ετοιμόρροπα. 

3 Ό Σεβ. πρφην Δημητριάδος μητροπολίτης κ. Γερμανός έν τοΐς Θεσ- 

σαλικοΐς Χρονικοϊς, τόμ. Γ', 1933, σελ. 160 δίδει χρονολογίαν τής επιγραφής ταΰ- 

της ινδικτιώνος καί τον επίσκοπον Ιωσήφ, ήτοι τφ 1302, άλλ’ ή 
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Είκ. 6. Άποΐ|'ΐς τον ήρειπωμένου ναού τού άγιοι· Νικολάου Βαϋυςφιύμαιυς. 

"Εσωθεν εν τη κόγχη σώζεται έν τοιχογραφία ή Πλατυτέρα, Θεοτό¬ 

κο; Δεόμενη, ής έσώθη το άνω μέρος τη; κεφαλής, αί χειρες καί το κάτο> 

μέρος του στήθους (Είκ. 7). Κάτωθεν δέ τΓι; Πλατυτέρας σώζεται ή Λει¬ 

τουργία των Άποστόλοη», ύ δε Ιησούς Χριστός εντός κιβωρίου μεταδίδει 
τον άρτον και τον οίνον εις τους Αποστόλους* είναι όμως έφθαρμένη. 

Κάτωθεν της Λειτουργίας παρίστανται συλλειτουργουντες οί 'ίεραρ- 

χαι, αριστερά Ιωάννης ό Χρυσόστομος φέριον φαιλώνιον καί ό Αθανά¬ 

σιος, δεξιά δε Βασίλειος ό Μέγας καί Γρηγόριος ο Θεολόγος {Εικ. 7). 

Εκατέρωθεν τής κόγχης είναι δεξιά μεν εις τρεις ζώνας άγιοι ήμι- 

εψθαρμένοι ολόσωμοι, έν τω μέσο.) δέ οτιμίάοια εντός κύκλων οί ίεράρ- 

'ΙΙ στέγη τού ναού έχει καταπέσει προ πολλοΰ, ή δέ άψις αυτού 
έξωθεν έ'χει μίαν ζώνην κεραμοπλαστικήν καί έν τω μέσω σταυρόν διά 
πλίνθων οπτών. 

άνάγνωσις είναι εσφαλμένη· πρβλ. Ν. I. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ν εις Θεσσαλικά 

Χρονικά, τόμ. Λ', 19.84, σελ. 215, καί τον αυτόν έν Θεολογία, τόμ ΙΓ'. 1935, 

σελ. 26, ένθα διορθώνεται ή χρονολογία αΰτη. 

379 ν Λρευνο.ι έν τη επαρχία Άγιας. 

χαι "Αγιος Κυπριανός καί έτερος ιεράρχης ήμιεφθαρμένος, τού οποίου τό 
όνομα δεν έσώθη' κάτω δέ 6 Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου, έν φ παρίστα- 

ται ή Θεοτόκος όρθια βλέπουσα αριστερά (Είκ. 8 λεπτομέρεια). 

Αριστερά εις τρεις ζώνας, έχουσι ζωγραφηθή άνω μέν ολόσωμοι 
άγιοι ήμιεφθαρμένοι, έν τω μέσω δέ, εντός κύκλων, ό "Αγιος Αχίλλειος 
Λαρίσσης καί 6 "Αγιος Έπιφάνειο; Κύπρου καί κάτω ό Ευαγγελισμός 
τής Θεοτόκου, ό Αρχάγγελος Γαβριήλ, κρατών σκήπτρον καί ευλογών 

Είκ. 7. Άποψις τοϋ εσωτερικού τής ανατολικής πλευράς τοΰ έν 

Βαθυρρετίματι ναού τοϋ αγίου Νικολάου. 

την Θεοτόκον. "Οπισθεν τού Αρχαγγέλου Γαβριήλ έν τη κόγχη τής Προσ¬ 

κομιδής, παρίσταται όρθιος μέχρι των γ ο νότιον σχεδόν κατ’ ενώπιον 6 

"Αγιος Στέφανος 6 ΙΙριυτομάρτυς (Είκ. 9, καί είκ. ]0 ό. "Αγιος Στέφα¬ 

νος, μόνος λεπτομέρεια). 

Έν δέ τή βορείφ πλευρά αί τοιχογραφίαι διετηρήθησαν καλλίτερο ν 
διότι δεν προσεβάλλοντο υπό των άνεμοβρόχων Διαιρείται δέ αΰτη κάτω 
εις τρία μεγάλα ορθογώνια καί έν μέν τφ πρωτιό παρίσταται ό "Αγιος 
Πέτρος, αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειάς καί προ αυτού ό Χριστός έν κιβω- 

ρίω, εν δέ τω δευτέρω τό'Ιερόν Τρίμορφον, ήτοι ό Ιησούς Χριστός καθή- 

μενος έπί θρόνου κρατών Ευαγγελίου καί ευλογών, δεξιά δέ αυτού ή 
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Θεοτόκος καί αριστερά ο "Αγιος Ιωάννης ό Πρόδρομος λιτανεύοντες καί 
έν τφ τρίτφ, μετά τό Τρίμορφοι-, παρίστανται τρεις στρατιωτικοί άγιοι 

Δημήτριος, Γεώργιος καί Νέστωρ. 

"Ανωθεν δέ τοΰ πρώτου ορθογωνίου (ΓΙέτρου) είναι τρία στηθάτα 
αγίων ήμιεφθαρμένα καί άνωθεν τοϋ Τρίμορφου καί των στρατιωτικών 
αγίων ορθογώνια, εν οίς παρίστανται σκηναί εκ τοΰ βίου καί των θαυ¬ 

μάτων του 'Αγίου Νικολάου. 

Αριστερά τοϋ Τρίμορφου είναι θυρα έκτισμένη μεταγενεστέρως. 

Μετά δέ τό ορθογώνιον των στρατιωτικών αγίων είναι ή βόρειος 
θύρα, μεθ’ ήν έπονται αί τοιχογραφίαι τής Αγίας Ματρώνας καί Όσιας 
Μαρίας τής Αιγύπτιας. 

Εντός τοϋ ίεροΰ βήματος ώς ύπόβαθρον τής Αγίας Τραπέζης κεΐ- 

ται σπόνδυλος κίονος ραβδωτοϋ έκ λευκοί μαρμάρου, ειλημμένος έξ αρ¬ 

χαίου Έλληνικοϋ ναοί, κειμένου, ίσους, παρά τό χωρίο ν Δογάν, πλησίον 
των Δίδυμων Κολωνών. 

Είκ. 8. Δεξιά πλευρά της κόγχης του έν Βαϋυρ- 

ρεύματι ναοί* τοΰ αγίου Νικολάου. 

Έρευναι έν τη επαρχία Άγιας. 38 

Προς βαρράν τοΰ Βαθυρρεΰματος, επί τίνος των ύπερκειμένων λό 
φων, κεΐται παρεκκλήσιόν τι, έπιλείποντος δμως τοϋ χρόνου δεν ήδυνή· 

θημεν νά έπισκεφθώμεν αυτό. 

Έκ της τοιχοδομίας των δύο ναών τοΰ Βαθυρρεΰματος εξάγεται 
οτι οι ναοί οΰτοι είναι Βυζαντινοί, ύποστάντες βραδΰτερον έπισκευάς, 

· 0%-· · ίά'.'"," · . 

ΧΜΉ&Κ* 
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:ηρόν 
εο ιξ 

βαιον, από τοΰ δεύτεροί! ήμίσεος τοΰ Ι4' αίώνος, καί τής αβελτηρίας καί 
αμαθείας των κατοίκιον ' Αγίας δε ν έπεσκευασθη ό ναός οΰτος, άλλ’ άφέ- 

θη νά καταστροφή, άπολεσθεισών οΰτο) λαμπρών τοιχογραφιών καί τής 

Είκ. 10. Βίκων τοΰ αγίου Στεφάνου εν τ.ή προσκομιδή 

τοΰ έν ΒαΟ υοοεύιιατι ναοί τοΰ άνίου Νικολάου. 

Έρευναι έν τή επαρχία Άγιας. 383 

Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 19031, δέν μετέβη εις 
τό Βαθυρρευμα, διότι δέν τό έγνοάριζεν, δτε έσορζοντο ακόμη εις καλλιτέ- 

ραν κατάστασιν ο τε ναός τοΰ άγ. Νικολάου ο>ς καί ό έτερος τής Πανα- 

γίας, και αι τοιχογραφίαι αυτών πάσαι. Έν τοιαΰτη περιπτοίσει θά τάς 
εψω ιογράφει καί θά διέσφζε καί τό κείμενον τής επιγραφής, οπότε θά 
εγνωρίζομεν ακριβώς την χρονολογίαν τής άνιστορήσεως τοΰ ναοϋ. 

Έν Βόλω τή 27 Μαΐου 1940 

Ν. I. ΓΙ ΑΝΝΟΠΟ ΥΛΟΣ 

ν 

1 Ό Γ. Λ α μ π ά κ η ς έπεσκέφθη την Αγίαν τφ 1903 καί τά πέριξ καί 

έγραψε περί αυτών εις τά Δελτία της Χριστ. Άρχ. Εταιρείας Ε'. 1905 σελ' 
19 καί Θ'. 1910 σελ. 3. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΊΙ αναγραφή των κατά το 1940 Οπό Ελλήνων έκδοθέντων έργων ή μελετών 

δέν είναι, δυστυχώς, πλήρη;, ένεκα τής κηρύζεως τού Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου. 

Διά τϋν αυτόν λόγον ή διεύθυνσις τής Έπετηρίδος ήναγκάσθη νά παραλίπη καί τό 

τμήμα των βιβλιοκρισιών καί ειδήσεων. 

ΦΙΛΟΛϋΠ Λ 

ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΙΚΗ 

Άβονρη Α. Τύποι ιερέων. Ζάκυνθο; 1940. Σελ. 74. 

Άγγελάκι *Εμ. "Εγγραφα των Κρητικών Επαναστάσεων τού 1821 καί 1800. ( Έ- 

πειηρίς Εταιρείας Κρηιικών Σπουδών, τ. 3, σ. 210—222.) 

·» » Πάλι γιά τον Άδοοίδη Κωστή-Παοα. (Δρήρος, τ. 4, ο. 33—35.) 

Άγ. — λαού. Μωρέ καί οικονόμος. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τεί»χ 30.) 

* » Τριοεύγενη καί Παναγιωτίτοα. (Αύιύθι, τεϋχ. 31.) 

"Αγρα Τ. Τό λουλούδι στοιχείο ποιητικό. (ΙΙειραϊκά Γράμματα, τ. 2, σ. 38—44.) 

'Α&αναυίου Γ. Ή γραφή τοΰ «κλασικός». (ΊΙ Καθημερινή, 1 Ιανουάριου 1940.) 

'Α&ηνογένη I. Ή συμβολή τής Λακεδαίμονος εις τήν άναγέννηοιν των γραμμά¬ 

των. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τεϋχ. 32.) 

Αιμιλιηνίδον Α. Κ. ΊΙ συνθήκη ειρήνη; τή. Της Σεπτεμβρίου 1450 με.ιαςύ τοΰ βα- 

σιλέω; τής Κάπροι· Ίωάννου Β' καί τού έμίρου τοΰ Κανδηλό- 

ρου Ααιίφ. Λευκωσία- Κύπρος 1340. Σελ. 52. 

Άλεξάκτ,; 1 <Ό Κοιστής ό Άρκαλοχωρίτης» ίοτορικολαογραφική μελέτη. Αθή¬ 

να 1940. Σελ. 50. 

» » Τό τραγούδι τού Άρκαλοχωρίιη. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητι¬ 

κών Σπουδών, τ, 3, σ. 412—410.) 

* » “Οταν διελύειο τό σκοτάδι τής σκλαβιάς. (Δρήρος, τ. 3, σ· 

890—893.) 

Άμάντον Κ. Μικρά μελειήματα. Άθήναι 1910. Σελ. 360. 

» » Κρητικά τοπωνύμια. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 

τ. 3, σ. 223 —220.) 

* ΊΙ αιχμαλωσία τού Νικολάου Λικινίου. (Ελληνικά, τ. 11. σ. 

151—156.) 

» » ό Έθνομάρτυς Δωρόθεος Πρώΐος. (Αυτόθι, σ. 239—248.) 

» * Ζυγός. (Αυτόθι, σ. 272.) 

* » Στρόβιλος. (Αυτόθι, σ. 292.) 

Άναγνωοτίδου I. Οί Καντεμίρηδες. (Ελεύθερον Βήμα, 5 Λύγ. 1940.) 

Άναγνωστοπονλον Γ. Περιοδείες άνά τήν βόρειο Λακεδαίμονα καί τήν ιστορία 

της. (Σπαρτιατικά Χρονικά, φύλλ. 30, σ. 6—8, 31, σ. 4—6, 32, σ. 

7—9, 33. ο. 6—7 ) 

* » Μεταγενέστερα ιστορία τών Καρυών. (Αυτόθι, φύλλ. 34, σ. 

9-11.) 

» » Πρός τή Μπαρμπίτσα. (Αυτόθι, φύλλ. 35—8(5, σ. 10 καί 11.) 

Βιβλιογραφία. 385 

Αναγνωστοπούλου Γ. ΊΙ Μπαρμπίτσα. (Αυτόθι, ετ. 4, φύλλ. 37, σ. 5—8.) 

ΊΙ μεταγενέστερα ιστορία τής Μπαρμπίτσας. (Αυτόθι, φ. 38 σ 
18-21.) ' . 

Άναοταοιάδον Α. Άστέρες-Πλειάδες. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. τρίτος, σ. 304 

-306.) 

Ανασταοοαδον Γ. Ή συμβολή τών Μικρασιατών είς τήν Εθνικήν άναγέννηοιν. 

(Μικρασιατικά Χρονικά, τ. τρίτος, σ. 213—232.) 

I Ανδρεαδον Ανδρέου. Έργα III. Άνάλεκτα έκδιδόμενα υπό τής Νομικής Σχολής 

τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών έπιμελεία Κ. Βαρβαρέσου. Ν. Πε- 

τροπούλου, I. Πίντου. ’Αΰήναι 3940. Σελ. 429. 

Άνδρεάδον Δ. 'Ο Τύρναβος στα πρώτα 25 ελεύθερα χρόνια του. (Θεσσαλικά Χρο¬ 

νικά, έκτακτος έκδοσις. 1935, σ. 317—347.) 

Ανδρεοπονλου I. Επαρχία Φαρσάλων. (Θεσσαλικά Χρονικά,έκτακτος έκδοσις, 1935 

σ. 371—383.) 

Ανδριώτη Ν Ρ&ΐ'^&πάΐδ—παραγαύδης (παραγώδης) — παραγαύδιον-παραγάδι. 

(Λεξικογραφικόν Δελτίον, έτ. Α', σ. 33—39.) 

Πειραματικοί έρευναι περί τής φύσεως καί τής διάρκειας τών 

Νεοελληνικών φωνηέντων γενόμεναι είς τό φωνητικόν ίνστιτοΰ- 

τον τοΰ Βερολίνου. (Άθηνά, τ. 50, σ. 86—97.) 

8 * Γλωσσική λαογραφία. (Αφιέρωμα είς Κ. I. Άμαντον, σ. 57—80.) 

’Ανδρονίκου Μ. Κτητορική επιγραφή τοΰ αγίου Δημητρίου τής Πορτίτσας. (Μα¬ 

κεδονικά, τ. 1, σ. 190—194.) 

Ανωνύμου. Αναμνηστικόν τεύχος επί τή συμπληρώσει τριάντα πέντε χρόνων λο¬ 

γοτεχνικής καί ιστορικής εργασίας τού λογοτέχνου Δ. Μουρέλ- 

λου. Κρήτη 1940. Σελ. 23. 

Σκόρπια λόγια. (Σπαρτιατικά Χρονικά, φύλλ. 38, σ. 23.) 

* * Τραγούδια τής πέρα Ρίζας. (Αυτόθι, σ. 23.) 

* » Κατάλογος μερικός τών έν τφ άρχείφ τής Ίεράς Κοινότητος 

άποκειμένων τυπικών τοΰ Αγίου "Ορους χρυσοβούλλων βλαχι¬ 

κών καί κηροβούλλων, σιγιλλίοιν, φιρμανίων καί διαφόρων άλ¬ 

λων εγγράφων. (Άγιορειτική Βιβλιοθήκη 4 [1939-40], σ. 92— 

95, 145—148, 196—200.) 

* Δύο σπουδαία ανέκδοτα έγγραφα. (Πάφος χρον. Ε', σ. 326— 

328.) 

* » Ελληνικοί χοροί. Συλλογή X. Σακελλαοίου. Άθήναι 1949, μετά 
πολλών πινάκων. 

' Βιβλιογραφικαί σημειώσεις καί συμπληοώσειτ. (Θρακικά, τ. 33, 

σ. 394-409.) 

* » Δημοτικό. (*Η Συζήτησις, τ. 4, σ. 60.) 

* ν "Εγγραφα έκ Γανοχώρων. (Ή Συζήτησις, τ. 4, σ. 55—56.) 

'Απαλοδήμου Π. Εκλογή προκρίτων τοΰ Κοσμά στα 3824. (Κυνουριακή Επιθεώ¬ 

ρηση, τ. 3, σ. 46 καί 47.) 

Άποστολέδαυ Α. Π. ' Υπουργείο ν Οικονομικών (ιστορία ενός κτιρίου). Άθήναι 
1939. Σελ. 40. 

Άποστολίδου Κ. Μυρτίλου. Βούλγαροι ή "Ελληνες ή σαν οί Καρυώται ; (Θρακικά, 

τ. 13, σ. 157-216 ) 

» Κώδιξ τοΰ Νικηφόρου τής ίεράς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως. 
(1850—1861). (Αυτόθι, σ. 277—310.) 
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Άποστολίόου Κ. Μνρτίλου. Ό φιλικός Αντώνιος Π. Κοηιζόπουλος Φιλιππουπο- 

λίτης. (Αυτόθι, τ 13. ο. 429—430.) 

» > Τά αρχεία τού έν Ψιλιππουπόλει εσναφίου τών Άμπατζήδων. 

(Άρχεΐον τοΰ ΘρακικοΓ Λαογραφικοϋ και Γλωσσικού Θησαυ¬ 

ροί». τ. 7. ο. 9—65.) 

Άποστολίόου Φ. Κυρία ύνυματα καί επίθετα τής Τσαντώς. (Θρακικα, τ. 18, ο. 

843—858.) 

Άρβανιτάχη Γ. Παπά-Σεραφείμ. 'Ηθική άποκατάστασις ενός έθνομάρτυρος. (Εκ¬ 

κλησιαστικός Φάρος, τ. 39, ο. 226—234.) 

ΔΓβθηΙί Ρ3ι. ΒΐρΠο^τδρΙιγ οί (.Τιίοε ιΤοτη οΐαβ&οβΐ ΐίηι«« Ιο 1936. Οκίοτά 1940. 

Σελ. 836. 

'Αογυροπονλον Δ. Τ. Επαρχία Αλμυρού (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδο- 

οις, 1935, ο. 113-128.) 

Άρδαβάνη Λιμπεράτον Σπ. Ποινές στη Βενετοκοαιούμενη Ελλάδα. (ΓΙάφυς, 

χρον. Ε', σ. 264—266, 291—298 ) 

Αρσένιον, *Ερμουπόλεως. Ιστορικά! σελίδες άφορώοαι τήν αγίαν Βηθλεέμ καί 

έν αυτή εκκλησίαν τής γεννήσευις. (Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 

39.0.58-77, 165 182.) 

Αυγερινόν Κ. Ό Μάρτης. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 3, ο. 14 ) 

» * Προικοσύμφωνου Παλαιοχωρίου. (Αυτόθι, ο. 36.) 

Βαγενα Θ. Κυνουριάτες γιατροί στα 1821. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 3, σ. 

13-14.) 

ν » Κυνουριάτες κληρικοί στα 1821. (Αυτόθι, σ. 28.) 

» » Κυνουριάτες ναυτικοί στα 1821. (Έφημ. Κυνουρία 1 Απριλίου 

1940.) 

» » Παναγιοδτης Καραχάλιος. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 173.) 

Βαχαλοπούλον Α. Τό κάστρο τοΰ Πλαταμώνα. (Μακεδονικά, τ. 1, ο. 58—76 ) 

» » Άπύ τήν ιστορία ενός Μακεδονικού χωρίου, τοΰ Λιμπόχοβου, 

στις αρχές τοΰ 19ου αιώνα. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 8. [Άνατύ- 

πωσις έκ τού Ήμερ. Φάρος τής Βορείου Ελλάδος.] 

» » Ό ναός τοΰ αγίου Γεωργίου (τοίοηάα) ώς μητρόπολις Θεσσα¬ 

λονίκης κατά τόν 16ον αιώνα. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 

1940, σ. 245 -250.) 

Βαλασίδη Κ. Πρόσωπα καί τοπία. Άθήναι 1940. Σελ 142. 

Βαλέτα Γ. Ιϊαπαδιαμάντης. *ΙΙ ζωή, τύ έργο, ή εποχή του. Μυτιλήνη 1940. Σελ. 406. 

Βαλσάμη Ε. — Λααπαδαοίδη Ν. Προκονηοιακά ιστορικά. Άθήναι 1940- Σελ. 224. 

Βασδυαβέλλη I. Οί Λίακεδόνες εις τούς υπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνας 1796-1832 

Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 2974-ιε* [Μακεδονική Βιβλιοθήκη 1.] 

* » Ή Μακεδονική λεγεών κατά τό 1821. (Μακεδονικά, τ. 1. σ. 77 

-107.) 

» » Κατάλογο*: τών Μακεδόνων Φιλικών. (Αυτόθι, σ. 519—525.) 

» » Ή Φιλική Εταιρεία. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, έτ. 24, σ. 183— 

188, 207-21.6.) 

Βαψειάδη Λαζ. Ή Πρέσπα καί οί ομορφιές της. Άθήναι 1940. Σελ. 90. 

Βαφείδον Νιχ. Άρχιμ. Αί έκκλησίαι Διδυμοτείχου. (Θρφκικά, τ. 13, σ. 228-250.) 

» » Μερικαί συνήθειαι Διδυμοτείχου. (Αυτόθι, σ. 335—342.) 

Βέη Ν. Α. *0 Ρ. X. Μ. Α. νοο Ρτοάΐ καί ή συλλογή αυτού ελληνικών δημυίδών 

Βιβλιογραφία. 387 

φσμάτων. (Έκατονταετηρις Πανεπιστημίου, σ. 31—45.) 

Βεη Ν. Α. Κωνσταντίνος Κυριάκός—Άριστίας καί Άνδρέας Κάλβος. (Νέα Ε¬ 

στία, τ. 27, σ. 13—22.) 

* Ή καταγωγή τών στίχων τοΰ Σολωμοΰ «Άπ’ τά κόκκαλα βγαλ- 

μένη—τών Ελλήνων τά ιερά». (Αυτόθι, σ. 336—344.) 

Βενεζη Σ. 'Ο Μορεάς στην Αθήνα. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 175.) 

Βίγχον Α. Γιατροσόφια καλογερικά. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, τ. 8, σ. 56—58.) 

5 » Τό Ζαστάνι. (Αυτόθι, σ. 92.) 

Βιζήλου Ν. Ό έν Έφέσφ ναός τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου διά μέσου τών 

αιώνων. (Μικρασιατικά Χρονικά, τόμος τρίτος, σ. 275—278.) 

Βίου Σ. Ίστορικαί παραδόσεις (έξ Αμάδων.) (Περ. Συλλ. Άργέντη, 1 σ. 203—206.) 

Βλαχογιάννη Γιάννη. Θρυλικά τραγούδια τής στεριάς. (Νέα Εστία, τ. 28, σ. 853 

-857.) 

* * Ναυτικά ιστορικά τραγούδια. (Αυτόθι, σ. 986—993.) 

* * Γιώργος Άντροϋτσος. (Αυτόθι, σ. 1055—1057.) 

* * Ρϊμες, κοινωνικές—ιστορικές—ναυτικές. (Αυτόθι, σ. 1108—1114, 

1319-1325.) 

* * Τό ονομα τοΰ Άντρούτσου καί τής γυναίκας του. (Αυτόθι, σ. 
1218—1219.) 

Βλάχου Ν. Η σχέσις της φιλολογίας καί τής Ιστορίας. (Τεσσαρακονταετηρίς Θεο¬ 

φίλου Βορέα, τ. 2, σ. 97—105.) Ρ 

Βογιαζζίδον I. Εισαγωγή είς τήν ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 

388-416.) 

Βολανάχη Λ.—Πρωτοψάλτη Μ. Στα ήρωϊκά τά χρόνια. Άθήναι 1940. Σελ. 112- 

Βολονάχη Μιχ. Ελληνικά! σελίδες. Έν Άθήναις 1940. Σελ. 652. 

Ανέκδοτα έγγραφα περί διπλωματικών ενεργειών προς διάσω- 

σιν τών μνημείων τών Αθηνών κατά τήν ελληνικήν έπανάστα- 

σιν. (Έκατονταετηρις Πανεπιστημίου, σ. 55—62.) 

* * ΠεΡ1 Τουλιανοΰ τοΰ Παραβάτου. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλι- 

κής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 4, σ. 417—423, 494—500.). 

Βορέα Θ. Άνάλεκτα, Μελέται και λόγοι. Τόμος Β'. Άθήναι 1939. Σελ. 316. 

Βορείου Σ. Τό ελληνικόν εμπορικόν ναυτικόν κατά τόν 18ον αιώνα. Άθήναι 1940. 

Σελ. 44. 

Βουρδονμπάχη Α. Π. Ανέκδοτα Κρητικά έγγραφα. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητι¬ 

κών Σπουδών, τ. 3, σ. 206—214.) 

Βρόντη Α Ροδιακά. Άθήναι 1940. Σελ. 142. 

Γαρμπή Δ. Ό Καντεμίρης. (Ελεύθερον Βήμα, 12 Αύγ. 1940.) 

Γατοπούλου Δ. Αλέξανδρος Ύψηλάντης ό εθνικός ήρως τοΰ είκοσιενα. Άθήναι 
1940. Σελ. 128. 

* * Τά έθιμα τοΰ Δωδεκαημέρου. (Ή Καθημερινή, 1 Ιανουάριου 
1940.) 

» » Ή Πλάκα κατά τό 1834. (Αυτόθι, 8 Ίανουαρίου 1940.) 

* » Στο Πόρτο-Δράκο. (Αυτόθι, 26 Φεβρουάριου 1940.) 

» Τό τρίτον μέρος άπό τών ανεκδότων απομνημονευμάτων τοΰ 
Γ. Ψύλλα. (Τό Νέον Κράτος, τ. 4, σ. 812—822.) 

» Ιστορικά χειρόγραφα. Δύο έπιστολαί τοΰ Ίμπραήμ πρός Πε- 

τρόμπεην καί Γ. Μαυρομιχάλην. (Αυτόθι, σ. 908—918.) 
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Γεδεών Μ. Ιστορία των Χρίστου πενήτων, 1458—1913. Τεύχος Δ . Σελ. 288 

384. 

» :· Ό Πατριάρχης Αθανάσιος Ε'. (Έπετηρις Εταιρείας Κρητι¬ 

κών Σπουδών, τ. 3. σ. 193—205.) 

» » Άγιορειτικά μετόχια εν Έπτανήσφ. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 384 

—387.) 

Γενναδίου Μητροπ. Ηλιουπόλεως. Έξακρίβωσις των πέντε πατριαρχείων τοΰ 

Οικουμενικού Πατριάρχου Διονυσίου τοΰ Δ' τοΰ Μουσελίμη. 

(Όρθοδοξία. έτ. ΙΕ', σ. 117—122.) 

» » Δυο ανέκδοτοι έπιστολαί τοΰ Πατριαρχου Αντιόχειας Σιλβε- 

στρου. (Αυτόθι, σ. 159—163.) 

Γερμανού Μητροπ. Σάρδεων. Ό πατριαρχικός οίκος καί ναός απο τοΰ 1453 και 

έξης. (’Ορύοδοξία, έτ. ΙΕ'. σ. 5—13, 44—50, 71—79.) 

Γέρου Χαραλ. Ό Πλατωνισμός τής Αναγεννήσεως. (Τό Νέον Κράτος, τ. 4, σ. 

534-548.) 

Γεωργα Γ. Ε'. Μελέτη περί σπόγγων, σπογγαλιείας καί σπογγεμπορίου. από των 

αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερον. Αθήναι 1940. Σε λ. 80. 

Γεωργακά Δ. Ετυμολογικά! διασαφήσεις. (Λεξικογραψικόν Δελτίον, τ. 1, σ. 

73-88.) 

» » Συμβολή εις την ερμηνείαν των καταλήξεων —άρι κα! —ίκι. 

(Αφιέρωμα εις Κ. I. Ά μαν τον. σ. 419—434 ) 

Γιαλουράκη Μαν. Σκέψεις πάνω στον «Έρωτύκριτο». (Δρηρος, τ. 3, σ, 918 920.) 

» » Μιχάλης Διαλυνάς. Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 172.) 

Γιαλοΰρη Άντώνη. ’Άννα Κομνηνή, δράμα. Αθήνα 1940. Σελ. 99. 

» » Φιλολογικές αναμνήσεις τής Πόλις: 1. ΙΙώς γνώρισα τόν Φι- 

λήντα. 2. Νΐκος Φ α λ η ρ ε ύς - Μπέης. (Ελληνική Έπιθεώρησις, τ. 

33, σ. 164—166.) 

» » Δυό στίχοι τοΰ Καβάφη. (Πνευματική Ζωή, τ. 4, σ. 35.) 

Γιαννιοΰ Ά&. Άπό την Ανατολικήν Θράκην. Ή επαρχία Δέρκων. (Θρακικά, τ. 

13, σ. 108—156.) 

Γχίνη Δ. Ή Φυλλάδα για τσί Τούρκους. (Ελληνικά, τ. 11. σ. 333—334.) 

» » Τό έξ εθίμων δίκαιον των Χίων έ.πί Τουρκοκρατίας. (Αυτόθι, 

σ. 299-306.) 

Γκινοπονλον Ν. Σ. ’Άγωστα δημοτικά τραγούδια : Τοΰ Κατσαντίονη. (Νέα Εστία, 

τ. 27, σ. 12.) 

Γκλέκα Γ. Τοΰ Σαποικοΰ οί Κάμποι. (Σπαρτιατικά Χρονικά, φύλλ. 30, σ. 9 

καί 10.) 

» » Τά μοιρολόγια τοΰ τόπου μας. (Αυτόθι, φύλλ. 31, σ. 8 καί 9.) 

Γοΰναρη *Αντο>ν. Ή Κύθνος—Γεωγραφία—ιστορία—ήθη έθιμα. Αθήναι 1939. 

Σελ. 2ΐ6+κα'+22. 

Γρηγορίου Ε. Θ. Ό πυρπολητής Κανάρης. 5Αθήναι 1940. Σελ. 160. 

Γρίβα Καραβία. Τίς ό έν τφ μωσαϊκω τής αγίας Σοφίας είκονιζόμενος γονυπετής 

αύτοκράχωρ. (Όρθοδοξία, έτ. ΙΕ'., σ. 217—226. 256—259.) 

Γριτσοπονλου Τ. Ή μονή αγίων Τεσσαράκοντα. (Σπαρτιατικά Χρονικά, φύλλ. 33, 

σ. 8—10.) 

» » "Ενα τραγούδι τοΰ Τσομπανάκου. (Νέα Εστία, τ. 28, σ. 3155 

1157.) 

Γρυπάρη Ν. Διονύσιος I. Μάργαρης. (Νεοελληνικά Γράμματα, αρ. 181.) 
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Δάλλα Μ. Επαρχία 'Αγιάς. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, 1935, σ. 99— 

112.) 

Δάση Δ. Μετεωρολογικά σημεκόματα. (Αί Μοϋσαι, τ. 48, άρ. 979, σελ. 7 καί 8.) 

Δε Βιάζη Σπυρ. Μικρασιάτης έν Έπτανήσφ. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 3, σ. 204 

—212.) 

Δεληγιάννη Β. Σύμμεικτα λαογραφικά Κουβουκλίων ΙΙρούσης. (Μικρασιατικά Χρο¬ 

νικά, τ. 3, σ. 338—355.) 

Δελιαλή Ν. Δύο Πατριαρχικά σιγίλλια Διονυσίου τοΰ Δ'. καί Γρηγορίου τοΰ Ε'. 

(Μακεδονικά, τ. 1, σ. 108—122.) 

* 3 Σημειώματα συμπληρωματικά περί τής οικογένειας Καραγιάν- 

νη. (Αυτόθι, σ. 525.) 

Δεμοιρου I. Ιστορία τοΰ Γυμνασίου Ναυπλίου. Αθήναι 1939. Σελ. 132. 

Δεμωδον Τάκη. Τό θέατρο τοϋ Ίμπραήμ. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 186.) 

Δεπούντη Λουκιανόν. Ή επί τής Πίνδου ιερά μονή Σπηλιάς. Έν Άθήναις 1940· 

Σελ. 38. 

Δεσποζοπονλον Θ. ΤΙ. Ή οδοποιία έν Έλλάδι άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέ¬ 

χρι σήμερον. (Τεχνικά Χρονικά, 1940, Σελ. 34.) 

Δημαρα Κ. Θ. Τά νεανικά χρόνια τοϋ Κοραή—Ή «Ανθολογία» του. (Αφιέ¬ 

ρωμα είς Κωνσταντίνον Ά μαν τον, σ. 1 — 56.) 

* » Ανέκδοτα γράμματα τοΰ Κοραή στα χρόνια 1824 και 1825. (Άρ. 

χεϊον τοΰ Θρφκικοΰ λαογραφίκοΰ καί γλωσσικού θησαυρού. Έ- 

πίμετρον ΣΤ'. τόμου, σ. 474—490.) 

» » Ή γλωσσική θεωρία τοΰ Δ. Καταρτζή. (Άΰηνά, τ. 50, σ. 197 

-234.) 

Δημηνρο.κάκη Δ. Τά οικονομικά τοΰ Μεσολογγίου (1740—1826), Έν Άθήναις 
1939. Σελ. 86. 

Δημητρούλα Γ. Επαρχία ΔομοκοΟ. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, 1935, 

σ. 399—412.) 

Διαλννά Μιχ. Ό Δονταραλής. (Δρήρος, τ. 3, σ. 874—876, 899—901.) 

» 8 Παληά σάτυρα (Αυτόθι, σ. 920.) 

8 8 Παληά σάτυρα : Ό κακοφορεμένος γέρος—«Γάιδαρος, εΐν’ ό 

γάιδαρος άνε φορεΐ καί σέλα»—'Ό γέρος στύ λουτρό. (Αυτόθι, 

τ. 4, σ. 31-32.) 

Διομήδη Α. Ή πολίτικη τής Μακεδονικής δυναστείας κατά τής μεγάλης ιδιοκτη¬ 

σίας. (Ελληνικά, τ. 11, σ. 249—262.) 

Δίπλα-Μαλάμον Κ. Ήρωίδες τής ελληνικής έπαναστάσεως. (Έπιθεώρησις έλληνο- 

ϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 39—43.) 

Δούσμρνη Σ. I. Τό ήμερολόγιον τοΰ κυβερνήτου τοΰ «Γ. Άβέρωφ» κατά τούς πο¬ 

λέμους 1912—1913. Αθήναι 1940. Σελ. 426. 

Δραγονμη Φ. Ό Αίνίτης άγωνιστής Μαργαρίτης Φ. Κούταβος. (Θρακικά. τ. 13, σ. 

416—419.) 

Δροσίνη Γ. Σκόρπια φύλλα τής ζωής μου. Αθήναι 1939. Σελ. 490. 

» » Αναμνήσεις άπό τά παιδικά μου χρόνια. (Νεοελληνικά Γράμ¬ 

ματα, άρ. 195.) 

Δυοβοννιώτον Κ. Ιωάννης Σακελλίων. (Άθηνα, τ. 50, σ. 98, 99.) 

» * Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως έπιστολαί. (Επιστημονική Έπε- 
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τηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 1938—1939, 

σ. 9—16-) 

Εγκυκλοπαίδεια Θρησκευτική και Χριστιανική, τεϋχ. 27, σ. 1281—1434. 

Ειρηναίου, Σάμου. Ή δύναμις καί ή άςία των παραδόσεων. Σάμος 1939. Σελ. 30. 

Ένιολείδον X. Ή Άμφίκλεια κατά τούς μέσους καί νεωτέρους χρόνους. Τοπογρα¬ 

φία, ιστορία, αρχαιολογία. Άθήναι 1939. Σελ. 262. 

» » Ή μεγάλη μάχη τού Κηφισσοΰ- (Ή Καθημερινή, 17 Ίουν. 1940.) 

Έξαδάχτυλου X. Παροιμίες γιά τον καιρό. (Σολιάτικα χωριά). (Πάφος, χρον. Ε', 

σελ. 134 καί 135.) 

> » Ό Μάρτιος. (Αυτόθι, σ. 227 καί 228.) 

Έπτανησίας Μαρ. "Οταν έδολοφονεΐιο ό Καποδίστριας. (Έπιθεώρησις έλληνοϊτα- 

λικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 357—358.) 

» * *0 Κουζάνης γιά τό Σολωμό καί άλλους λογοτέχνες. (Αυτόθι, 

τ. 4. σ. 639 —640.) 

» » Δυο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις τοΰ Δελβινιώτη στην Ιταλία, 

(Αυτόθι, σ. 436—438.) 

Εύαγγελίδον Τρΰψ. Π. Καλεβράς. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 3, σ. 244—249.) 

» » Διορθωτικά εις Κωνσταντίνον Πορφυρογέννητον. (Αυτόθι, σ. 

457.) 

» » Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή. (Δελτίον Μεγαλοσχολιτών, τ. 1, σ. 

15-17.) 

Εύελπίδη Χρ. ΟΙκονομική ιστορία τής νεωτέρας Ελλάδος. Άθήναι 1939. Σελ. 109. 

Ζ. “Εθιμα Σαμακοβίου. (Θρακικά, τ. 13, σ. 386 393.) 

Ζακυ&ηνον Δ. Δ. Σιγίλλιον περί τής μονής Ρουστίκιον. (Έπετηρίς Εταιρείας 

Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 236—240.) 

» » Συμβολαί εις την ιστορίαν των εκκλησιών Άχρίδος καί Ίπε- 

κίου. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 429—460.) 

Ζαλοκώστα Χρήστου. Γύρω απ’ την Έλλαδα. Δεύτερη έκδοση. Αθήναι 1940· 

Σελ. 802. 

Ζαρίφη Γ. Ή οικογένεια των Κρίνων., (Μεσαιωνικά Γράμματα, τ. 4, σ. ; ) 

Ζαχοπούλον Κυριλλ. άρχιμ. Ό Εφέσου Αγαθάγγελος ό Μάγνης. (Μικρασιατικά 

Χρονικά, τ. 3, σ. 233—243.) 

Ζήση Ευατρ. Τά έγγραφα τής επαρχίας Γάνου καί Χώρας. (Θρακικά, τ. 13, σ· 

251-257.) 

» » Προλήψεις εγκυμοσύνης Αύδημίου. (Αυτόθι, σ. 333 καί 334.) 

Ζήση Τ. Ό Βικέντιος Δαμοδός καί ή ήθική του φιλοσοφία. (Νεοελληνικά Γράμ¬ 

ματα, άρ. 185.) 

Ζητρίδον Π. * Αρματολοί καί κλέφτες στά Θεσσαλικά βουνά. Άθήναι 1940 

Σελ. 16. 

» > Ό στρατάρχης Καραϊσκάκης. Άθήναι 1940. Σελ. 20. 

Ζουδιανοΰ Ν. Τινά περί τής οικογένειας τοΰ Δασκαλογιάννη. (Έπετηρίς Εται¬ 

ρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 308—309.) 

Ζωγράφου Δ. Έπιστολαί έξ αγίου “Ορους. (Ελληνική Έπιθεώρησις, έτ,33, σ. 132 

καί 133.) 

Ζώη Λ. Κατάληψις τής Μάλτας υπό τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος. (Αί Μοϋσαι, 

άρ. 979, σ. 3 καί 4.) 

» » Οικογενειακόν έπεισόδειον Γ. Γρίβα. (Αυτόθι, σ.9.) 
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Ζώη Α. Μετεωρολογικά σημειώματα. (Αυτόθι, άρ. 979, σ. 6, άρ. 980, σ, 13.) 

» » Διπλωματική κίνησις. (Αυτόθι, άρ. 980, σ. 4—6.) 

3 » Περί Γεωργίου Μαρκοράν. (Αυτόθι, σ. 9 καί 10.) 

» » Ή πρώτη φορολογία επί τοΰ χαρτοσήμου. (Αυτόθι, σ. 11 καί 12.) 

» » Επιστολή ανέκδοτος τοΰ Άλεξ. Μαυροκορδάτου. (Αυτόθι, σ. 

12 καί 13.) 

* » Επιστολή έκ Κύπρου τοΰ 1779, (Πάφος, χρον. Ε'. σ. 221. 222.) 

» » Ναοί Κρητών έν Ζακύνθφ. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών 

Σπουδών, τ. 3, σ. 179—186.) 

Ζωϊτοπούλου Γ. Οι οικονομικές μελέτες στήν Ελλάδα. (Ή Καθημερινή, 9 Σεπτ. 

1940.) 

» » Βασίλειος Οίκονομίδης, ό κορυφαίος Έλλην νομοδιδάσκαλος. 

(Αυτόθι, 16 Σεπτ. 1940.) 

» » Άπό τής συστάσεως του ελληνικού βασιλείου ή 10η άπογραφή. 

(Αυτόθι, 14 Όκτ. 1940.) 

Ζώρα Γ. Θ. Ιίάλβος καί Φώσκολος (ό χωρισμός καί τά αίτια). (Νέα Εστία, τ. 

27, σ. 345—352.) 

» » Ανέκδοτον «Ποίημα τοΰ εύγενεστάτου άρχοντος μισέρ Μαρή 

Φαλιέρου. (Έπιθεώρησις έλληνοϊ τα λ ικής πνευματικής επικοι¬ 

νωνίας, τ. 3, σ, 13 - 30.) 

» » Θωμαζαΐος καί Φωριέλ. (Αυτόθι, σ. 75—82.) ρ 

» » Κα 1βΠβΓ3.ίτΐΓα άεΐΐε. ΟΓεοίε. ά’ο^^ΐ. (Αυτόθι, σ. 117—122.) 

» » Ιστορία καί όνειρο τοΰ Φαλιέρου. (Αυτόθι, σ. 311—320,373—385.) 

» » Ανέκδοτα ποιήματα έκ τοΰ III κωδικός Β. 27 τής Βιβλιοθήκης 

Νεαπόλεως. (Αυτόθι, τ. 4, σ. 439—447.) 

» » Πένθος θανάτου. (Αυτόθι, σ. 501—514, 576—582.) 

» » "Ενα ανέκδοτο καί ένα άγνωστο γράμμα τοΰ Βαλαωρίτη. (Αυ¬ 

τόθι, σ. 543-546.) 

« » Σολωμικά. (Αυτόθι, σ. 621—638.) 

» » "Ελληνες λογοτέχνες γιά τή γυναίκα τοΰ Θωμαζαίου. (Ελληνι¬ 

κή Έπιθεώρησις, τ. 33, σ. 116—118.) 

Ήλιάδη Π. Χριστιανισμός καί Ελληνισμός. (Τό Νέον Κράτος, τ. 4, σ. 381—388.) 

Ήλιάκη Γ. Μία σελίς τής Κρητικής ιστορίας. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής πνευ¬ 

ματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 94—98.) 

Θεοδωράτου Χρ. Άπό τόν ένωτικόν αγώνα τής Επτάνησου. Ήλίας Ζερβός Ία- 

κωβάτος (Ι8ΐ4—1894). (Αφιέρωμα εις Κ I. Άμαντον, σ. 303 

- 320.) 

Θεοδωρίδη Άντ. Ή δραματική συμβολή τής Θεσσαλονίκης στον αγώνα τοΰ 1821. 

Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 79 μεθ’ ενός παρένθετου πίνακος. 

Θεοδωροπούλου Α. Σ. Τά κάλαντα· (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 44—45.) 

Θεοδωροπονλον-Λιβαδά Δ. Αγγελική Πάλλη-Βαρθολομαίη. (Έπιθεώρησις έλλη- 

νοϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 79—114.) 

Θεοτοκα Γ. "Ενα αγγλικό βιβλίο γιά τόν Σολωμό. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 

175.) 

Ίατρίδου Γ. Περί μαγείας, καλικαντζάρων κτλ. έν Θεσσαλία. Άθήναι 1940. 

Σελ. 16. 

» » Δημοτικά τραγούδια Θεσσαλίας. Άθήναι 1940. Σελ, 28. 
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Ίατρίδον Γ. Ιστορία της παιδαγωγικής. Άθήναι 1940 Σελ. ο40. 

Ίβηρίτου Μισαήλ. Χειρόγραφα τοϋ πατριάρχου Γρηγορίου τού Ε'. (Μακεδονικόν 

Ημερολόγιου. τ. 16. σ. 225—230.) 

Ιεζεκιήλ, Θεσοαλιώτιδος. Βαρθολομαίος ό ’ Ιμβριος. (Πανταινος, τ. 32, σ. α06 

1()7.) 

^Ιππολύτου Άρχιμ. Οι Κύπριοι εθνομάρτυρες αρχιερείς τοΰ 1821. (Απόστολος 

Βαρνάβας περίοδ. Γ', τ. Α', σ, 278—278.) 

Ίωακείμογλον Γ. Φαρμακολογία και λαϊκή βοτανική. (Πειραϊκα Γράμματα, τ. 2, 

2. σ. 117—118.) 

Ίωαννίδου Γ. Β. Ή φυσιολατρεία οτό έργο δύο ποιητών μας. (Νεοελληνικά 

Γράμματα, άρ. 179 και 180.) 

Ίωαννίδον Μαρίας. Βυζαντινοί παροιμίαι έκ χειρογράφου τής Εθνικής βιβλιοθή¬ 

κης Αθηνών. (Έπετηρίς τοΰ Λαογραφικοΰ Αρχείου, πρώτον 

έτος, σ. 50—67.) 

» » Οίκίαι Άραχόβης. (Αυτόθι, σ. 68—98.) 

» » ϊό δημοτικό τραγούδι καί οί σύγχρονες Θρακικές συλλογές. 

(Άρχεΐον τοΰ Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ. καί Γλωσσικού Θησαυ¬ 

ρού, τ. 7, σ. 134—144.; 

Κ. I. Άπό τό άγνωστον άρχεΐον τοΰ Βιάρου Καποδίστρια. (Ή Καθημερινή, 10 

Ιουνίου, 1, 8, 22, 29 Ιουλίου,) 

Κ. Π. Δ. «Τό σπιτάκι». (Ή Καθημερινή, 25 Μαρτίου 1940.) 

« » Περί των στρατηγικών πρωτείων. (Αυτόθι, 1 Απριλίου 1940.) 

> » Οί γενικοί έφοροι τής επαρχίας Λακεδαίμονος. (Σπαρτιατικά 

Χρονικά, τεΰχ. 31. σ. 9.) 

» » Μία επιστολή τοϋ Νεοφύτου Βάμβα, (Αυτόθι, τεΰχ. 32, σ. 12 

καί 13.) 

Καζαβή Γ. Νισύρου λαογραφικά. Νέα 'Υόρκη 1940. Σελ. 210. 

Καιροψύλα Κ. Φανταστικοί τάφοι σοφών εις Ζάκυνθον. (Τεσσαρακονταετηρίς Θε¬ 

οφίλου Βορέα, τ. 2, σ. 227—229.) 

» » Ανέκδοτα άπό την ζωήν τοΰ Σολωμοΰ. (Έπιθεώρησις έλληνο- 

ϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ 3, σ. 6—9.) 

» » Ανέκδοτα άπό τήν ζωή τοΰ Σολωμοΰ. (Νεοελληνικά Γράμμα¬ 

τα, άρ. 191.) 

Καλαματιανόν Γ. Ν. Αισθητική άνάλυσις στίχων τοϋ Διονυσίου Σολωμοΰ. (Πνευ¬ 

ματική Ζωή, τ. 4, σ, 32—33.) 

Κα)Χαντζή Κ. Ό Μεθώνης Γρηγόριος Παπαθεοδώρου (1770—1825). Αθήνα 1939. 

Σελ. 40. 

» » Μεγάλες μορφές : Κυριακοί, 1640—1863. 1 Αθηναι 1939. Σελ. 

159. 

Καλενρα Λ, Είς έποχάς εθνικού μεγαλείου τά γράμματα καί αί τέχναι. Θεσσαλο¬ 

νίκη 1940. Σελ. 27. 

Καλινδέρη Μιχ. Γραπτά μνημεία άπό τή Δυτ. Μακεδονία χρόνων Τουρκοκρατίας· 

Πτολεμαΐς 1940. Σελ. 90. 

Καλιτσουνάκη I. Υπόμνημα περί έξερευνήσεως τών έν Βενετία Κρητικών Αρ¬ 

χείων ύποβληθέν (1920) εις τήν Ελληνικήν κυβέρνησιν. (Έπετη- 

ρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 433—436.) 

» * Ερμηνεία χωρίου έν μαγικω παπύρψ (θωρώ — θεωρώ—θορεΐν) 
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και τινα περί τοΰ διδάγματος τοΰ Σκαλιγήρου. (Μνηιιόσυνον 
Γεο^ργίου Γαδίκα, σ. 35—42.) 

Καλλίστον Άρχιμ. Τό ζήτημα των αγίων τόπων τής Ιερουσαλήμ έν τή Ρωσική δι¬ 

πλωματική αλληλογραφία κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ ΙΘ' αί- 
ωνος. (Νέα Σκόν, τ. 35. σ. 3—33.) 

Όδοιπορικά του άγιου Σάββα 2Αρχιεπισκόπου Σερβίας. (Αύ- 
τοθι, τ. 35. σ. 91—112.) 

Καλογεροπονλου Δ. Σελίδες έκ τής ιστορίας τής Πελοπόννησου, 1204—1715. 

(Σπαρτιατικά Χρονικά, τεΰχ. 32, σ. 10. 11.) 

Καλόν άρον η. Τό χρονικόν του Μορέως. Άθήναι 1940. Σελ. 4004-λβ'. 

αμαριανον Ν. Ελληνική κοινότης Σιμπίου, ή ζωή της άπό τό 1639 έως τό 1854. 

(Ελεύθερον Βήμα, 21 Όκτ. 1940.) 

Οι ανώνυμοι μεταφρασταί τών ποιημάτων τοΰ Ρήγα Βελεστινλή 
στή Ρωσσική. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 503—505.) 

Προσθήκες, συμπληρώσεις καί διορθώρεις στην Ελληνική βι¬ 

βλιογραφία τών κ. κ. Δ. Γκίνη καί Βαλέριου Μέξα (1800_ 

1839 ) (Τό Νέον Κράτος, τ. 4. σ. 879—897 ) 

Καμηανάον ’Α»αεαοίου, Λανρ<ώτον. Άγτορεττ,.χά χετρόγραφα. (Γρηγόρ,ος δ Πα- 

, λαμας, ετ. 24, σ. 123—127, 266—271.) 

αμηονρογλον Δ. Γρ. Αθηναϊκή πρωτομαγιά. (Πειραϊκα Γράμματα, 2, σ. 18.) 

* Τό περβόλι τοΰ Δράκου. (Αυτόθι, τ. 3, σ. 10_12.) 

Ό αναθεματισμός τής ευθυμίας (τά κούλουμα). (Νέα Εστία τ. 
27, σ. 353—354.) 

Διά τήν ιστορίαν τοΰ τύπου (1884—1086). (Ελληνική Έπιθεώ- 
ρησις, ετ. 33, σ. 6.) 

Καραϊσχάκη Σίτσας. Ό γιιιός τής Καλογριάς. Αθήνα! 1989. Σελ. τόμ. α' 272, 
β 228, ’ 

Κα,ατζα Στ«μ. Συμβολή εις τήν Εύβοϊ*ήν &αλΒ*Γθλογίαν. (Αφιέρωμα ε[ς Κ. I 

Αμαντον, σ. 253—286.) 

Αρχαιοπινή καί άλλα τινά τοπωνύμια έν μέση καί νοτίω Εύ- 

( 0Οι<?· (Αθήνας, τ. 50, σ. 237—249.) 

αργίαν Κ. Ή άπόδοση τών ξένων φθόγγων. (Πνευματική Ζωή, τ. 4, σ. 81-82 ) 

Κασιματη Γρ. Βασίλειος Οίκονομίδης. (Ελεύθερον Βήμα, 14 Σεπτ. 1940.) 

Τό Ελληνικόν πνεύμα καί ή κοινωνική διδασκαλία τών Τριών 

π- ,, ,η Ιεραρχών. Λόγος πανηγυρικός. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ 29 

στρατιωτικά τής έπαναστάσεως τών Έλλή^ (182! 

1833). Εισαγωγή κα! σημειώσεις υπό Γ. Βλαχογιάννη τόμ Α'. 

Αθηναι 1939. Σελ. 465 + οζ'. [Γιάννη Βλαχογιάννη. Αρχεία 
της νεωτερας Ελληνικής ιστορίας Δ'.) 

’Αγωνιστοΰ τοΰ είχοοιένα, Μασόνος. Ενθυμήματα οτρατιωτι- 

τηζ επαναστασεως τών Ελλήνων 1821-1833. Προτάσσεται 
ιστορία του άρματωλισμοΰ. Εισαγωγή καί σημειώσεις ΰπό Γιάν¬ 

νη^ Βλαχογιάννη. τόμ. δεύτερος. Άθήναι 1940. Σελ. 690. [Άο- 

χεια τής νεωτερας Ελληνικής ιστορίας Δ'.) 

Καεα,ονί^οα Σ. Α Τό Μανιώδες γλωσσών μας ζήτημα *αί ή λΑ,τς του Ά- 

θηναι 1940. Σελ. 23. 

Καταφνγιάτν Λ· *“I « π«'«ί> Κοσμάς. Καρδίτσα 
1940. Σελ. 142. 
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Κατσίλα Άν#. Ή ζωή καί τό έργο τοί Χρ. Χρηστοβασίλη. (Νέα Εστία, τ. 28, σ. 

1028-1029.) 

Κατοονλη Γ.-Στραζή Α. Ή Ευρώπη απέναντι τής οθωμανικής αυτοκρατορίας 

καί ή θέσις των Ελλήνων. Τόμ. Α , 1453 1<18. Αθήιαι 1940. 

Σελ. 212. 

Καψαμπέλη Γιάννη. Ή φυσιολατρεία εις τό δημοτικό τραγούδι. (Έπ,ιθεώρησις έλ- 

ληνοϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 4, σ. 51δ 520.) 

Καψωμένου Σ. Ή λέξις φρέαρ εις την μεταγενεστέραν καί νέαν Ελληνικήν. (Λε- 

ξικογραφικόν Δελτίον, έτ. Α'. σ. 40—72.) 

Κεραμοπούλου Δ. Δ. Τί είναι οί Κουτσύβ/,αχοι. Άθήναι 1939 Σελ. 152. 

> » *Η Δυτική Μακεδονία, ό πολιτισμός της καί ό Πλούταρχος. (Μα¬ 

κεδονικά, τ. 1, σ. 24—37 ) 

Κεφαλωνίτου Γ. Ιστορία τοϋ αστικού νοσοκομείου Κέρκυρας. Κέρκυρα 1940. 

Σελ. ; 

Κιρμιζάκη Άγλ. Λαογραφικά Περιβολίων Ιίυδοινίας. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρη¬ 

τικών Σπουδών, τ. 3, σ. 310—326.) 

Κλεομβρότον Ιακώβου Πρωτοονγκέλλου. Ό Πατριάρχης Ιεροσολύμων Προκόπιος 

Κουζέλλης ό έξ Αγιάσου. (Άγια Σκόν, έτ. 4. σ. 100 115.) 

» » Ό όσιος Γεοόργιος, Αρχιεπίσκοπος Μυτιλήνης. ('Ο Ποιμήν, τ. 

8, σ. 41—44.) 

Κοκίδου Ν. Ό Όδυσσεΰς Άνδροϋτσος καί ή δολοφονία αυτοί επί τής Ακροπό- 

λεως των Αθηνών. (Ελληνική Έπιΰεώρησις, τ. 33, σ. 34.) 

Κοκκίνον Δ. Α. Τά άνθη στον εθνικόν αγώνα. (Πειραϊκά Γράμματα, τ. 2, σ. 

121.) 
Κολαξιζέλλη Στρ. Τά χρόνια τής μεγάλης παρακμής τής Λέσβου καί τής Αγιά¬ 

σου. (Αγία Σιών, έτ. 4, σ. 20—31.) 

» » Ή Άγιάσος είναι ή αγία Σιών καί όχι ό άγιος "Ασσου. (Αυ¬ 

τόθι, σ. 41—50.) 

» » Τά χρόνια τής γαλήνης των Λεσβίων καί τής υποδουλώσεως 

των Άγιασωτών. (Αυτόθι, σ. 72—82, 115 123 ) 

Κόλια Γ. Οί "Ελληνες κατά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον (1787—1792.). Άθήναι 

1940. Σελ. 95. 

« » Ή παρά τό Βουλγαρόφυγον μάχη. (Άρχείον Θρακικοΰ Λαογρα- 

φΐκοΰ καί Γλοοσσικοί Θησαυροί, τ. 7, σ. 341—362 ) 

Κόντογλου Φ. Γαζή Χασάν. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 207 — 210.) 

» * «Νίν πάντα πεπλήρωται φωτός». (Αυτόθι, σ. 534 53ο.) 

Κοτζιοΰλα Γ. 'Ο Κρυστάλλης στην αιωνιότητα. (Νεοελληνική λογοτεχνία, τ. 3, σ. 

181-182.) 

Κουγέα Σ. Β Δύο γράμματα τοϋ Λασκαράτου. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 4—9 ) 

* » Έπιστολαί ανέκδοτοι Κοραή καί πρός Κοραήν. (Ελληνικά, τ. 

11, σ. 307—328.) 

Κονκουλέ Φ Βυζαντινών έριδες καί ύβρεις. (Επιστημονική Έπετηρίς της Φιλο- 

σοφίκής Σχολής τοϋ Πανεπιστήμιου Αθηνών, τ. 3, σ. 19—51.) 

» » Πρωτομαγιά. (Πειραϊκά Γράμματα τ. 2, σ. £8— 63.) 

» » Συμβολή εις τήν Κρητικήν λαογραφίαν επί Βενετοκρατίας. (Έ¬ 

πετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, ο. 1—103.) 
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Κονκουλέ Φ. Περί άναπτύςεως έρρινου έν τή νεωτέρφ ελληνική. (’Αθήνα, τ. 49 

σ. 79-143.) “ ! 

Κουρλιμπινη Άντ. Τοπωνύμια Έλαιοχωρίου. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 3: 

σ. 37.) 

Κονρτιδον Κ Κορνοφωλέα καί ή μονή Κορνοφωλέας. (Θρακικά, τ. 13, σ. 217 — 

222.) 

Γά γράμματα εις τό Διδυμοτειχον κατά τον δέκατον ένατον αι¬ 

ώνα. (Αυτόθι, σ. 223 -227.) 

Κριαρα Εμμανουήλ. Γύπαρις Κρητικόν δράμα. ΓΙηγαί— κείμενον. Άθτίναι 1940. 

Σελ. 272—(—ι.[Νε. 39 των Τεχίε ιιπά Ροτεΐιιιία^εη ζιιγ δγζεηΐΐ- 

ηίεοΐι-ιιοπ^πβοίιίδοΐιεπ Ρΐιΐΐοΐο^ίε.] 

Κριτικαί καί άλλαι περί τής γλιόσσης τοί Έρωτοκρίτου παρα- 

τηρησεις. ( Επετηρίς τοί Μεσαιωνικοί Αρχείου έτοο πρώτον, σ. 

δ-42.) 

4 * Παρατηρήσεις επί τοί κειμένου τής Άχιλληΐδος. (’Αθήνα, τ. 
50, σ. 175—189.) 

Κριτσωτάκη I. Αί άπαρχαί καί {] εύλόγησις των σταφυλων εις τήν εκκλησίαν 6 

Αύγουστου. (Δρήρος, τ. 3, σ. 748-751.) 

* * *Η προξενεία. (Αυτόθι, σ. 908—910.) 

* * Τά κόκκινα αυγά. (Αυτόθι, σ. 943—944.) 

Αρνστάλλη Κ. Άπάντησις άπό τον τάφον—Δώδεκα έπιστολαί του. Άθήναι 1940 

Σελ. 48. 

Κνηαρίσση Β. Τραγούδια τής Χαλκιδικής. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 107. [Παράρ¬ 

τημα Λαογραφίας, άρ. 2.] 

Κνριαζή Ν. Τοποθεσίαι Τξιλλατζίου. (Πάφος χρον. Ε'. σ. 225—227.) 

* * Σκάλα—Λάρνακας (τοπωνύμια). (Αυτόθι, σ. 286—290.) 

Κνριακεδου Στ. Ό ελληνικός λαός καί τά λουλούδια. (Πειραϊκά Γράμματα, τ. 2, 

σ. 86-91.) 

1 » Η γένεσις τοί νεοελληνικοί δίστιχου καί ή αρχή τής ίσομε- 

τρίας μορφής καί περιεχομένου έν τή δημώδει ποιήσει. (Τό 
Νέον Κράτος, τ. 4, σ. 394—405.) 

Κυριακοπουλου Ήλ. Αί ήθικαί δυνάμεις τοί επαναστατικοί Ελληνισμού. Λόγος 

πανηγυρικός ρηθείς τή 25η Μαρτίου 1940. Θεσσαλονίκη 1940. 

Σελ. 34. 

Κωνσταντινιδη Μ. Έπιγραφαί Μεσημβρίας Χριστιανικής εποχής. (Άρχείον του 

Θρφκικοί Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικοί Θησαυροί, τ. 7, σ. 7—8.) 

Κωνσταντοπούλον Κ. Λΰκαστος, πρωτοσπαθάριος καί στρατηγός Μακεδονίας. (Άρ- 

χεΐον,τοί Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικοί Θησαυροί τ. 
7, σ. 5 — 6.) 

Κωτούλα 'Ελ. Λεηλασία ψυχής. Σιατιστική λαογραφία. (Μακεδονικόν Ήμερολό- 

γιον, τ. 16, σ. 173—176.) 

Λαμέρα Κ. Περί τοΰ θεσμοί των έπί Τουρκοκρατίας δημογεροντιών. (Πικραντι¬ 

κά Χρονικά τ. 3, σ. 1—73.) 

Ααμοτρινοϋ Γ. δ&ηίοιτε <Β δ&ηί&Γοεεε. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 609—613.) 

5> * Γλωσσικές περιπέτειες. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 194.) 

Λανίτη Ν. Κυπριώτικα. (Πάφος χρον. Ε'. σ. 243—246.) 
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Λανίτη Ν. Ιούλιος χοϋ 1821 έν Κύπρω. (Ελεύθερον Βήμα, 21 καί 22 ’ίουλ. 1940.) 

* » Κυκκιώχισσα ή Κυκκώτισσα ; (Νέα. Εστία, τ. 27, σ. 121.) 

» Δύο ξεχοιρισχοί Κύπριοι ποιηταί. (Πνευματική Ζωή, τ. 4, σ. 102 

—103.) 

Λαπα&ιώτη Ναη. Δημοτική, καθαρεύουσα ή δημοτική καί καθαρεύουσα ; (Νεοελ¬ 

ληνικά Γράμματα, άρ. 194.) 

Λάππα Τάκη. Ό τάφος τοϋ Καραϊσκάκη. (Νεοελληνικά Γράμματα αρ. 185.) 

» » Ό θησαυρός τοΰ Όδυσσέα Άντρούτσου. (Αυτόθι, άρ 194.) 

» » Δύο έγγραφα γιά τό Γαλαξεΐδι. (Αυτόθι, άρ. 198.) 

» » Ό Άντροΰτσος καί ό Άρειος Πάγος. (Νέα Εστία, τ. 28, σ, 865 

—867.) 
Τό όνομα του Άνχρούτσυυ καί τής γυναίκας του. (Αυτόθι σ. 

1218.) 
Λάσκαρη Ν. I. Τά άνθη στό θέατρον. (Πειραϊκά Γράμματα, τ. 2, σ. 115 116.) 

Λάσκαρι Μ. Θ. Αυτοβιογραφία ’ίωάννου Καποδίστρια. Άθήναι 1940. 2ελ 126. 

» » 'Ο Μέττερνιχ καί ή έπανάστασις τής Λευκάδος. (Τόνιος Αν¬ 

θολογία 13 σ. 251—253.) 

Λέτσα Α. Ό γάμος έν Βογατσικφ. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 123—189.) 

Λιβαδά Ν. 'Η γραφή τοΰ έπιθ. «κλασσικός». (Ή Καθημερινή, 22 Ιανουάριου 1940.) 

Λιγνόν Α. Ειδήσεις περί τής έν Πόρω μονής τής Ζωοδόχου Πηγής κατά τό 1813 

καί τό 1815. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, τ. 8, σ. 4.) 

» » Περί προεπαναστατικών οίνων συζήτησις. (Αυτόθι, σ. 31 υ2.) 

» » Προεπαναστατικών τυρών παράθεσις. (Αυτόθι, σ. 64.) 

» » Ύδραϊκών θρύλων καί παραδόσεων ρητών καί δοξασιών έλεγ¬ 

χος. (Αυτόθι, σ. 119 καί 120. 142.) 

Λιναρδάκη Ελευθερίας. Τό Κρητικό τραγούδι. (Δρήρος, τ. 3, σ. 783—786.) 

» » Άπό τά παραμύθια τοΰ Κρητικού Ααοΰ. Τό διακονιαράκι. (Αυ¬ 

τόθι, τ. 4, σ. 57—58.) 

Αιουδάκη Μαρ Ό γάμος στην Κρήτη τώρα καί παλιά. (Έπ ετηρίς Εταιρείας Κρη¬ 

τικών Σπουδών, τ. 3, σ. 327—411.) 

Αογαριαστάκη Κ. Ή μονή Άρετίου. (Δρήρος, τ. 3, 787—789, 843 845, 870—872, 

895-896, 921-922. τ. 4, 59-63.) 

Αόντου—Δημητρακοπούλον Ε. Λάμπρος Τζαβέλλας. Αθήναι 1940. Σελ. 24. 

Λουκάτον Δ. Σ. Ή στρατιωτική λαογραφία. (Νέα Εστία, τ. 27. σ. 163 167.) 

» » Ό άγιος των βουνών. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 190.) 

Αονκοπούλου Δ. Νεοελληνική μυθολογία (Ζφα-Φυιά.) Άθήναι Ιΐί40. Σελ. 230. 

Λυκούδη Στυλ. Υπόμνημα περί μικράς τίνος τοΰ αλφαβήτου μας διαρρυθμίσεως 
πρός άπόδοσιν καί των κυριωτέρων ξενικών φθόγγοιν. (Πραγμα- 

τεΐαι τής Ακαδημίας Αθηνών τ. 12, σ. 1 77.) 

Μάγερ Κώστα. Δημοσιογραφικά άνέκδοτα. Άθήναι 1939. Σελ. 79. 

Μαγιάκον Αθανασίας. Ή έπίδρασις τής παιδικής ζωής τοΰ Σολωμου στό έργο 

του. (Νέα Εστία, τ, 28, σ. 1078 —1081.) 

Μακαρόνα X. Άνασκαφαί παρά την λίμνην τής Δοϊράνης. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 

227—235.) 

» » Χρονικά αρχαιολογικά. (Αυτόθι, σ. 463 496.) 

Μακρή Θ. Σολωμός, κριτική καί ιστορία. ('Η Καθημερινή, 15, 22 καί 29 Ιανουά¬ 

ριου 1940.) 
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Μαλακάση Μ. Μοτε&5. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 494—497, 547—551.) 

* Παλιός καί σημερινός τύπος. (Αυτόθι, τ. 28, σ. 1118—1119.) 

» Μια σελίδα γιά τον Μιορεάς Πώς έσβυσεν ό ποιητής—Τελευ¬ 

ταίες του στιγμές. (Ελεύθερον Βήμα, 7, 14 καί 21 Απριλίου 
1940.) 

® ;> "Ενα προφητικό ποίημα. (Αυτόθι, δ Αύγ. 1940.) 

Μαλανδράκη Μ. Νησιωτικά χρονικά. Μέρος πρώτον. Άθήναι 1940. Σελ. 136. 

* * Επιστολή τοΰ πατριάρχου Ίεροσολ,ύμων Δοσιθέου πρός τούς 

Πατμίους. (Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 38, σ. 506—508.) 

Μαλεβου Π. Ό Μαλεβός. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 3, σ. 14.) 

» » Άγιοπειρΐτες αγωνιστές τοΰ 1821. (Αυτόθι, σ. 48.) 

Μαμαλάκι I, 'Ο Γ. Γεμιστός έν Πελοποννήσω άπό τοΰ 1414—1437. Θεσσαλονίκη 

1939. Σελ. 44 

» » Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων (ΓεχΕε ιιπά ΚθΓ3θ1ιαπβ·βπ ζυχ 6γ- 

ζαπΗηΐδοΙι. Νεα^τίβοΐιίδοΐιεη Ρΐιΐΐοΐο^ΐε Νγ 32] Άθήναι 1939. 

Σελ. 269+β λ 

Μαμζορίδον Ααζ. Περί Ελλήνων καί Εβραίων τής Θεσσαλονίκης. (Μακεδονικόν 

Ήμερο/νόγιον, τ. 16. σ- 93—95.) 

Μανιάτη Μ. Αί κατά θάλασσαν επιχειρήσεις κατά την τελευταίαν πολιορκίαν τής 

» » Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων. (Ναυτική Έιθεώρη- 

σις, τ. 40, σ. 120—139.) * 

Μανιατοπονλον I. Πιστωτικοί τίτλοι έν "Υ’δρα (1757—1821.) (Τό Μέλλον τής "Υ¬ 

δρας, τ. 8, σ. 161—166, 186—190.) 

* * Τό ναυτικόν δίκαιον τής "Υδρας (1757—1821). Άθήναι 1937. 

Σελ. 134. 

Μανίκη Α. Γιακουμάκης Ν. Τομπάζης. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, τ. 8, σ. 5-6, 29 

—30.) 

» Τό συνάφι των ταβερνιαρέων εις την προεπαναστατικήν "Υ¬ 

δραν. (Αυτόθι, σ. 17—19.) 

* * Ό Πανορμίτης τής Σύμης καί οι Υδραίοι. (Αυτόθι, σ. 25 -28.) 

» » Μία διαταγή επί Καποδίστρια περί τουρισμού. (Αυτόθι, σ. 28.) 

» » Μανώλης Ν. Τομπάζης. (Αυτόθι, σ. 53—54, 89—91, 101—102. 

129—131, 141—142, 169—170.) 

* 5 Τό γενεαλογικόν δένδρον τής οικογένειας Μιαούλη (Αυτόθι, σ. 

175 καί 176.) 

» » Ή έξερεύνησις τής "Υδρας—Παραλι,ακώς άπό τό Καμίνι στην 
Αγοράν. (Αυτόθι, σ. 77—83.) 

* » Ό καπετάν Άλεξανδρής Ραφαήλ καί τό Ελληνικό Καράβι τοΰ 
Σολωμου. (Αυτόθι, σ. 84—86.) 

* » Ή έξερεύνησις τής "Υδρας—Πρός τό "Αγιον "Ορος τής "Υδρας 

άνάβασις, (Αυτόθι, σ. 7—8, 37—38, 51—52, 97—100, 117—118, 

132 καί 133.) 

» » Υδραίων περιπέτειαι κατά την εκστρατείαν τοΰ Ναπολέοντος 

εις Αίγυπτον. (Αυτόθι, σ. 195—198.) 

Μανούσακα Μ. I. Ή διαθήκη τοϋ Φιλοθέου Σκούφου. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρη¬ 

τικών Σπουδών, τ. 3, σ. 297—307.) 
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Μάργαρη Δ. Οί πρώτες νεοελληνικές ανθολογίες. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 211—215.) 

» * Ή έφεύρεσις τοϋ Γκούτεμπεργ εις την ελληνικήν Ανατολήν. 

(Αυτόθι·; 28; σ. 1194-1397.) 

Μαρίνη Κ. Έγκαινι αστικές σπουδές στό Βάκχο. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 204.) 

Μαρίνον Π. Γερ. Πλακωτός καί Ν. Δοξαράς. ("Ελληνικά, χ. 11, σ. 293—298.) 

Μαρτινιανον Ιωακείμ. Συμβολαί εις την ιστορίαν τής Μοσχοπόλυις Α’. Ή ιερά 

μονή τοΰ τιμίου Προδρόμου κατά τον έν αυτή κώδικα (1688 — 

1875. Άθήναι 1939. Σελ. 193-}—ιθ'. 

Μαυρακάκη I. Άνάλεκτα Κρητικής λαογραφίας Τόμος Α'. Άθήναι 1940 Σελ. 88. 

» » Σφακιανά κάλαντα τής Πρωτοχρονιάς. (Δρήρος, τ. 3, σ 836 

- 837.) 

Μανρίδον Α’. Ίσιορικαί σημειώσεις. "Ιδρυσις των προξενικών αρχών τής Ελλά¬ 

δος έν Παλαιστίνη μετά την ανεξαρτησίαν καί οί διευθύναντες 

ταύτας. (Νέα Σκόν, τ, 3δ, σ. 48—56, 139 — 154, 253—268, 348— 

368.) 

Μανροειδή Μαν. Ενθυμήματα. (Δρήρος, τ. 3, σ. 937—939, τ. 4, σ. 4—8.) 

Μανροειδή—Παπαδάκη Σ. Πώς έτραγούδησε τό παιδί ή έλληνίδα ποιήτρια. (Έπι- 

θεώρησις έλληνοϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 

31-38 ) 

Μαχαιρα Κ. Λεύκάς καί Λευκάδιοι επί Αγγλικής προστασίας (1810—1864.) Κέρ¬ 

κυρα 1940. Σελ 191, (Εταιρεία προς ένίσχυσιν των Επτανησια¬ 

κών μελετών 12.] 

Μέγα Γ. Θρφκικαί οικήσεις. Συμβολή εις την έρευναν τής Βορειοελληνικής αγρο¬ 

τικής οικίας. (Έπετηρίς τοΰ Λαογραφικοϋ Αρχείου, πρώτον 

έτος σ. 5—49.) 

» » Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας. (Αυτόθι, σ. 100—149.) 

» » Εκθέσεις των υπό τοΰ Λαογραφικοϋ Αρχείου πεπραγμένων 

κατά την τελευταίαν τριετίαν. (Αυτόθι, σ. 150—167.) 

» » Τά αρχοντικά των Άμπελακίων. (Νέα Εστία, τ. 28, σ. 892—893.) 

Μελανοφρύδου Π. Η. Ποντιακαί ήθογραφίαι—Πώς έσυραν την Τσοφούλαν. (Πον¬ 

τιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 267—270.) 

Μενεγάκι Γ. Ή Παναγία ή Φανεροη.ιένη, (Δρήρος, τ. 4, σ. 12—13.) 

» » Ή θεία μου καί τά ξόρκια της. (Αυτόθι, τ. 3, σ. 762—764.) 

Μέρτζιου Κ. Θωμάς Φλαγγί\·ης καί δ μικρός Έλληνομνήμων. Έν Άθήναις 1939. 

Σελ. 303. [Πραγματειαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος Θ'.] 

» » Αί τελευταΐαι ήμέραι Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως έν τή αλληλο¬ 

γραφία των Ενετών πρεσβευτών. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητι¬ 

κών Σπουδών, τ. 3, σ. 102—113.) 

» » Τό «Ζάλογγον» τής Μάνης. (Ή Καθημερινή, 22 Απριλίου 1940.) 

Μεσιτίδον Ά&αν.—Δεληγιάννη Β.—Ή Απολλωνίας (Μικρασιατικά Χρονικά, 

έτος τρίτον, σ. 420—447.) 

Μεαογείτον Πέτρου. Έλληνικαί λέξεις έν τψ ίδιώματι των Αλβανοφώνων τής 

Αττικής, Αφιέρωμα εις Κ. I. Άμαντον, σ. 221—252.) 

Μετάλλινου Αγγελικής. Οί παλαοί Μακεδόνες ποιηταί. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 48. 

Μεταξά Α. "Ενας Έλλην παρά τφ Γαριβάλδη. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής πνευ¬ 

ματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 350—353.) 

Μηλιώρη Ν. Λαογραφικά Βούρλων. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 3, σ. 356—367.) 
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Μινωτου Σπ. Τό Άχίλλειον άλλοτε καί τίόρα. (Ή Καθημερινή, 8 Ιουλίου 
1940.) 

Μιράσγετζη Δ. *0 πριώτος ποινικός κώδιξ τής νεωτέρας Ελλάδος (τό «Απάνθισμα 

των εγκληματικών» τού 1823). (Σωφρονιστικά! Πληροφορίαι, τ· 

4, τεΰχ. 2—3.) 

Μιχαηλίδη Κ. Συμβολή στήν Αιολική βιβλιογραφία. Αθήνα 1940. Σελ. 135. 

Μιχαηλίδου Ε. Όρθόδοξοι έκκλησίαι καί μοναί τής Αίγυπτου εις την αραβικήν 

χρονογραφίαν (900—1932 μ. X.). (Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 38, 

σ. 385-400, τ. 39, 150-164.) 

» » Ελληνική τής Αίγυπτου βιβλιογραφία (1853—1940). (Αυτόθι, τ. 

38, σ. 465-501* τ. 39. 7—30, 200—225.) 

Μιχαηλίδου Μ. Λεσβιακαί σελίδες. Μέρος Β'. Μυτιλήνη 1940. Σελ. 216. 

Μιχαηλίδου Νουάρου Μ. 'ϊστορία τής νήσου Καρπάθου. Τεύχος Α' : ή σημερινή 

Κάρπαθος—Τεύχος Β' : ιστορία τής Καρπάθου από των αρχαι¬ 

ότατων χρόνων μέχρι Χριστού. Άθήναι 1940. Σελ. 112, 113— 

260. 

Μιχαλιάδον Σ. 'Η Σάμος. Σάμος 1940. Σελ. 50. 

Μιχαλοπούλον Φάνη. Κοσμάς ό Αίτωλός. Άθήναι 1940. Σελ. 159. 

» * "Ελληνες ταξιδιώτες, 1453—1821. 4η έκδοσις. Άθήναι 1940, 

Σελ. 20. 

* * Αί πρώται άπογραφαί τής Ελλάδος (1701—1831)! (Έθνος. 15 

Όκτ. 1940.) 

» » 'Η ελληνική μ,άννα τοΰ Σολωμοΰ. (Έπιθεώρησις Έλληνοϊταλι- 

κής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 292 — 297.) 

» Τό Ελληνικό Καράβι τοΰ Διονυσ. Σολωμοΰ. (Ή Καθημερινή, 

8 Απριλίου 1940.) 

» » Προσθήκαι καί διορθώσεις εις χήν ελληνικήν βιβλιογραφίαν. 

(Αυτόθι, 1, 22 Ιανουάριου, 5,12 Φεβρουάριου, 4,18 Μαρτίου, 1 

Απριλίου, 0. 13 Μαΐου, 10 Ιουνίου 1940.) 

ν » Δερβενάκια, ή αποφασιστική μάχη τής έπαναστάσεως. (Αυ¬ 

τόθι, 25 Μαρτίου 1940.) 

* * Ή Κορυτσά εστία τοΰ Μακεδονικού Ελληνισμού. (Νέα Εστία, 

τ. 28, σ. 1422-1424.) 

Μομφεράτου Μαρίας. 'Η ξωή των Αθηναίων επί. τουρκοκρατίας. (Έπιθεώρησις 

έλληνοϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 287—291.) 

Μουλονλη Ά&. Ό Τύρναβος καί τά χωριά του. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος 
έκδοσις, 1935, σ. 348 —357.) 

Μονρέλλον I. Δ. 'Η Κρητική ψυχή. Ηράκλειον Κρήτης 1940. Σελ. 48. 

Μουσούοη I. Π. Ή ιστορία τής ελληνικής δικαιοσύνης. Άθήναι 1940. Σελ. 208. 

Μπαλάνου Δ. Τό φυτικόν βασίλειον από θρησκευτικής άπόψεως. (Πειραϊκά Γράμ¬ 

ματα, τ. 2, σ. 16 καί 17.) 

Μηαμττονρη Ε. Τό ναυτικόν μας κατά τούς βαλκανικούς πολέμους 1912—1913. 

Άθήναι 1940. Σελ. 435. 

Μπέμπη Π. Δ. Ό σχολάρχης Μιχαήλ Κλεόβουλος. (Δελτίον Μεγαλοσχολιτών, τ. 

1, σ. 34—37.) 

Μπισκίνη Δ. Α. Γύρω από τις «Γραφές» τοΰ Βηλαρά. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 176.) 
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Μπονρνιά Άποστ. Ή έννοια τοΰ άξιιόματος «άκρα δικαιοσύνη άκρα αδικία». Ά¬ 

θήναι 1940. Σελ. 24. 
Μνρίδον Χρυσοστόμου. Συμβολή εις την βιβλιογραφίαν τοΰ Πόντου (Άρχεϊον 

Πόντου, τ. 10, σ. 3—195.) 

Μνστακίδον Άντ. 'Ο βυζαντινολόγος Δ. Ροΰσσος. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 

184.) 
Μωραϊτάκη Ι\. Πρωτοπρ. Συμπληροηιατικός κατάλος κωδίκων. (Όρθοδοξία, έτ. 

ΙΕ'. σ. 59 καί 60, 129 καί 130.) 

Νάτσινα Θ. Οί Μακεδόνες πραματευτάδες εις τάς χοίρας τής Αυστρίας και Ουγ¬ 

γαρίας. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 71. 

Νικολαΐδη Στ. Ό Ναζωραίος. Άθήναι 1940. Σελ. 294. 
Νιχολαΐδου I. Ν., (Οικονόμου). Ιστορική μονογραφία περί τής έν Ήπείρω χώρας 

Βεζήτζης (Βιτσης—Μονοδενδρίου—Ζαγορίου). Έν Ίωαννίνοις 
1939. Σελ. 168. 

Νικολάου Μητροπολίτου Άξώμης. Ή διαθήκη τοϋ μή Μουσουλμάνου προ τής έν 
Αιγύπτιο δικαιοσύνης. (Πάνταινος ετ. 34, σ. 554—558.) 

Νικολετοπούλον Β. Ν. Ό Κ. Μαυροκορδάτος καί ή ρουματική φιλολογία. (Νέα 
Εστία, τ. 28, σ. 1903.) 

Νικολούδη Θ. Ό πολιτισμός τοϋ Παπαντωνίου. (Νέα Εστία, τ. 27, σ, 394—395 ) 

Ξανάλατον Διογ. Βυζαντινά μελετήματα. (Συμβολή εις την ιστορίαν τοϋ Βυζαντι¬ 

νού λαοΰ.) Άθήναι 1940. Σελ. 98. 

Ξενάκη Μάρκον. Το κόκκινο φέσι. (Δρήρος, τ. 4, σ. 29—30.) 

Ξενίτα Ξ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, 271—272, 274.) 

Ή γλωσσά μας. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 195.) 

Ξενοπονλου Γρ. Κεφαλλήνες σατυριακοί. (Αθηναϊκά Νέα, 19 Μαίου 1940.) 

» » Μια «φιλολογική οικογένεια». (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής 
πνευματικής επικοινωνίας, τ, 3, σ. 298—301.) 

» » Ή επτανησιακή ποίηση. (Νεολληνικά Γράμματα, άρ. 194.) 

» » Άπό τον λουλουδόσκοσμο—Ή σκλέμπια (άσκληπιός). (Πειραϊ- 

κά Γράμματα, τ. 2, σ. 46—47.) 

Ξένον Σ. Ή ήριοϊς τής ελληνικής έπαναστάσεως. Πρόλογος καί διασκευή Κ. Και- 
φύλ.α. Άθήναι 1940. Σελ. 680. 

Ξηρόν Τρ. Ή Βυτίνα καί οί πεντήκοντα τρεις ήρωες καί ήρωίδες. Άθήναι 1940. 

Σελ. 225. 
Ξηρονχάκη Άγα&. Τό έμπόριον τής Βενετίας μετά τής Ανατολής κατά τον μεσαί- 

ωνα επί τή βάσει των εμπορικών καταλόγων τοΰ Βαρθολ. Πά- 

ξη. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 'ό, σ. 241— 

296.) 
Οικονομίδη Β. Ή Ραψάνη. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσίς 1935, σ. 358 

- 366.) 
Οικονομίδη Δ. Άπεραθίτικα λαογραφικά σύμμεικτα τεΰχ. Α'. Άθήναι 1940. 

Σελ. 76. 
| ΟΙκονόμον Κ. Σιγάλα Α. Γαμήλια έθιμα έν Σιατίστη. (Μακεδονικά, τ 1, σ. 264 

-276.) 
Σνμινελάκη Μαρ.— Όρφανίδον. Γητειές για νόσους διάφορες. (Δρήρος, τ. 3, σ. 

866—867.) 
» * Για τή γρά καί γιά τό γέρο. (Αυτόθι, σ. 897—898.) 
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Όρφανίδον—Σνμινελάκη Μαρ. Ευχές. (Αυτόθι, σ. 942.) 

* # * Ή πείρα τοΰ κόσμου. (Αυτόθι, τ. 4, σ. 13. 14.) 
Π. Μ. Ή Κρητική διάλεκτος. (Δρήρος, τ. 3. σ. 807—808.) 

Παιδούση Μ. Η ιατρική εις την Χίον κατά τούς τελευταίους αιώνας (1600—1900.) 
Άθήναι 1940. Σελ. 139. 

Παλαιολόγον Π. Στο νησί τοϋ ταπεινού. (Ελεύθερον Βήμα, 19 Αύγ. 1940.) 

Ιστορία ενός σπιτιού. (Αυτόθι, 20 Αύγ. 1940.) 

!> » Στις όχθες τής λίμνης. (Αυτόθι, 21 Αύγ. 1940.) 

Παλαμά Κ. Γά χρόνια μου καί τά χαρτιά μου. Τόμος δεύτερος. Άθήναι 1940 
Σελ. 206. 

Παναγιωτάκου Π, Περί τοΰ γάμου καί τής άγαμίας των κληρικών. Άθήναι 1940 
Σελ. 132. 

Ασιικός κώδιξ τής εκκλησίας. Τό δίκαιον τοΰ γάμου. Άθήναι 
1940. Σελ. 210. 

Παναγιωτοπούλον Τ. Μ. Ελληνικοί ορίζοντες. Άθήναι 1940. Σελ. 326. 

* * 'Π ^οσφορά τοϋ Μορεάς. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 174.) 

Παντελάκη Έμμ. Πυθαγόρας καί Μ. Βασίλειος. (Τεσσαρακονταετίας Θεοφίλου 
Βορέα, τ. 2, σ. 215—226.) 

* * *Η ίε<?ά μονή τοΰ Σινά. Άθήναι 1939. Σελ. 189. 

Παντονβάκη Μιχ. Τό θαϋμα τοϋ αη Νικόλα. (Δρήρος, τ. 3, σ. 757.) 

Κρητικά δημώδη. Ή κόρη μέ τσί δώδεκα αδερφούς. (Αυτόθι τ. 
4, σ. 11 καί 12.) 

Παπαγεωργίον Α. Β.^Η Συμβολή τής Μακεδονίας. (Ή Καθημερινή, 25 Μαρτίου 

Παπαγεωργίον Α. Γ. Στέφανος Κουμανούδης, ή ζωή καί τό έργον του. Αθήνα, 
1940. Σελ. 20. 

Παπαγεωργίον Β.^ Γ. Ο Καποδιστριας εις την έκπαίδευσιν. Άθήναι 1939. Σελ 

Παπαγιαννοπούλον I. Επαρχία Λαρίσσης. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις 
1935, σ. 249—286.) 

Παπαδάκη Αϊκ. Οί περιηγηταί καί ό Ελληνισμός τής Μ. Ασίας τον 14ο καί 15ο 
αιώνα μ. X. (Αφιέρωμα εις Κ. I. Άμαντον, σ. 383-392.) 

Παπαδάκη-Κασσιέρη Ε. Τραγούδια καί παρωνύμια Πλάκας Άποκορώνου. (Έπε¬ 

τηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3. σ. 421—424.) 

Παπαδάκη Ν. Ό άγιος Ισίδωρος καί ή μονή Άκρωτηριανής. (Δρήρος, τ. 3, σ 
794—798, 851.) ' ’ 

Π«π«δημητΒίον Κ. Επαρχία Καρδίτσας. (ΘεαοαλνΛ Χρονκά, ίΚταχτοί {κ6οακ 
1935, σ. 217-240.) ς’ 

Παπαδημητροπονλον Π. Δ. Ό Ιδρϋς. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 166.) 

Παπαδοπούλαν Α. Α. Γραπτή καί προφορική παράδοσις τής γλώσσηο. (Λεξικό - 
γραφικόν Δελτίον, έτ. Α’. σ. 5—32.) 

Παπαδοπούλαν Άβερκίον Άρχιμ. Ό άγιος Λεόντιος Μαμωνάς (1377-1452) Ή 

μονή Ταξιαρχών Αίγιαλείας. (1620-1940.) Θεσσαλονίκη 1940 
Σελ. 120. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "“Ετος ΙΣΤ( 26 
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Παηαδοηονλου Δ. Κ. Τό Σταυρί. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3. σ. 258—202.) 

Παπάζογλου Α. Δέκα έγγραφα τοϋ Όθωμανικού Αρχείου. Συμβολή εις τήν ιστο- 

ρίαν τοΰ Ελληνισμού τής Τουρκίας. (*Ελληνικά, τ. 13, σ. 137 

150.) 
* » 'Η Θεσσαλονίκη κατά τον Μάϊον του 1821. (Μακεδονικά, τ. 1, 

σ. 417 - 428.) 

* » 'Ιστορία καί Τούρκοι Ιστορικοί. ('Η Καθημερινή, 1 Ιουλίου 

1.940. 
» » Τά στοιχειά στην τουρκική λαογραφία. (Μακεδονικόν Ήμερολό- 

γιον, τ. 16, σ. 209—220.) 

Παπαηλιάκη Γ. Οί αγώνες τής Κρήτης, Ιστορική μονογραφία. Πειραιευς 1940. Σελ. 

30 [έκδοσις έφημ. Κρητική Ένότης.] 

Παπαϊωάννον Μ, Ιστορικά σημειώματα τής μονής Σπαρμοΰ στον Ολυμπο, 1821 

-1822. Άθήναι 1940. Σελ. 24, 

* » 'Ο Θεόδωρος Ζιάκας καί ή έπανάστασις τοΰ 1854. (Μακεδονι¬ 

κόν Ήμερολόγιον, τ. 16, σ. 179—182.) 

Παπακώστα Α. 'Ο όσιος Πατάπιος. Τό είς Γεράνεια άσκητήριον καί αί περί αυ¬ 

τού παραδόσεις. Άθήναι 1939. Σελ. 16+5 πίν. [ Απόσπασμα έκ 

τού Δλ τόμου των Μεσαιωνικών Γραμμάτων.) 

Παπαμιχαηλ Γρ. 'Ο ιστορικός υλισμός. (Έκατονταετηρίς Πανεπιστημίου, σ. 291— 

304.) 

Παπασωτηρίον I. Επαρχία Καλαμπάκας. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, 

1935, σ. 177—215.) 

» » Επαρχία Τρικκάλων. (Αυτόθι, σ. 291 ο15.) 

Παπαχρισνοδονλον Π. Τό τραγούδι τής Θράκης. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 

163.) 

Παπαχριστοδονλον Χρ. Τοπωνυμικά Ρόδου. (Αφιέρωμα είς Κ. I. Άμαντον, σ. 

321—330.) 

Παπαχρίστου Κ. Τό βιβλίο «"Ερωτος αποτελέσματα καί δ Ψαλίδας. (Αφιέρωμα 

είς Κ. I. "Αμαντον, σ. 393 — 408.) 

Παπαχρονοπούλου Τονλας. Τό «άγγελίζω». (Νέα Εστία, τ 27, σ. 56—57.) 

» » Τά κάλαντα. (Αυτόθι, σ. 121 122.) 

Παρασνρα Κ. Περί των έν Κρήτη ποτέ κτημάτων τοΰ θρόνου Αλεξάνδρειάς. 

(Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 39, σ. 78 87.) 

„ » Κρήτες έν.Καΐρω κατά τον ιστ' καί ιζ' αιώνα. (Έπετηρίς Εται¬ 

ρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 187—192.) 

Παράσχον Κ. Εισαγωγή στη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Άθήναι 1940. Σελ. 38. 

» » Γύρω στο γλωσσικό ζήτημα. (Πειραϊκά Γράμματα, τ. 3, σ. 

19-22.) 
» » Τό λουλούδι στό δημοτικό τραγούδι. (Αυτόθι, τ. 2, σ. 65—66.) 

Πασχάλη Δ. Κυκλαδική βιβλιολογία, ήτοι κατάλογος τών από τού ΙΔ'. αίωνος 

μέχρι σήμερον (1939) περί τών Κυκλάδων νήσων υπό τε τών 

Ελλήνων καί ξένων γεωγραφηθέντων καί ίστορηθέντων. Α’. 

Σίφνος. Έν Άθήναις 1939. Σελ. 14, (Άνατύπωσις έκ τής «Σί¬ 

φνου τής 1ης Απριλίου 1939.) 
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Πασχάλη Δ. Κυκλαδική βιβλιολογία - Β'. Μήλος — Κίμωλος. Έν Άθήναις 

1940. Σελ, 9. (Άνατύπωσις έκ τής έφημερίδος «Μήλος», 1939. 

1940.) 

Κυκλαδική βιβλιολογία— Γ'. Σίκινος—Σέριφος. Έν Άθήναις 

1940. Σελ. 11 (Άνατύπωσις έκ τής έφημερίδος «Σίφνος», 1 Νο¬ 

εμβρίου—1 Δεκεμβρίου 1939.) 

}> '5 Ή Θεοσκέπαστη τής "Ανδρου. Νέα 'Υόρκη 1939. Σελ. 13. [’Έκ- 

δοσις τού εν Ν. 'Υόρκη συλλόγου Άνδρίων ή "Ανδρος.] 

ν » Δημώδης μετερεωλογία τής νήσου "Ανδρου καί παροιμίαι καί 

παραγγέλματα περί τών μηνών τοΰ έτους έν χρήσει παρά τω 

λαώ τής ’Άνδρου. (Λεύκωμα τοΰ έν Νέα 'Υόρκη συλλόγου τών 

Άνδρίων «'Η "Ανδρος», 1940, σ. 26 — 41.) 

» Γύρού από τη γεωργική ζωή. (Αυτόθι, σ. 51—54.) 

Πασχαλίδου Δ. Παραμύθια τού λαού μας. Άθήναι 1940. Σελ. 80. 

Πατριαρχέα Β. Ή αυτοδικία έν Μάνη. Άθήναι 1939. Σελ. 20. 

» Λαϊκή ποίησις καί ιστορία. (’Ο έμμετρος λόγος έν Μάνη καί τά 

μυρολόγια. (Τό Νέον Κράτος, τ. 4, σ. 469—478, 574—588.) 

» Τά Δωδεκάνησα, μύθοι καί παραδόσεις. Άθήναι 1940. Σελ. 19. 

Πατριαρχέα Παναγ. Περί έπενθεσεως έν τή Ελληνική γλώσση. (Έπετηρίς τοΰ 

Μεσαιωνικού Αρχείου, έτος πρώτον, σ. 52—104.) 

Πανλίδον Γ. Δ. Ρήγας ό Βελεστινλής. Καρδίτσα 1940. Σελ. 22. Ρ 

Πανλίδου Ε. Οί "Ελληνες τής Ρωσίας. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 263—266.) 

Πεδιαδιτον Καλ. Κρητικόν παραμύθι—δάνεισε τό φτωχό εκατό νά σοΰ πεψει ό 

θιός διακόσα. (Δρήρος, τ. 4, σ. 22—25.) 

Πέρδικα Νίκης. Σκϋρος. Άθήναι 1940. Σελ. 316. 

Πετροπούλου Γ. Έπί τά ίχνη παρεμβολών έν τφ Κώδικι τού Ιουστινιανού, (έίιι- 

063 άέάϊόβε 3. Ιέ. Μέηιοΐτε άΆηάτε Μ. ΑηάΓ03.άέ3 ριιΜιέδ ρατ 

ηη οοιυχίέ ά’&ιηίβ εί ά’έΐενεδ. ΑΠιεηεδ 1940 ρρ. 433—449.) 

Πετροπούλου Δημ. Λαογραψικά Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης. (Άρχεΐον τού 

Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 7, σ 145 

—223.) 

» * Ιωάννης Κωτούνιος από τή Βέρροια. (Μακεδονικόν 'Ημερολό- 

γιον, τ. 16. σ. 161—167.) 

Πετροχείλου Μιχ. 'Ιστορία τής νήσου Κυθήρων. Άθήναι 1940. Σελ. 118. 

Πιτνκάκη Μαν. Άδοσίδης Κωστή Πασάς. (Δρήρος, τ. 3, σ. 752—756, 779—782, 

819—822, 862—805, 886—889, 910 -911, 934—936, 972-974.) 

» » Πάλι για τύν Άδοσίδη Πασά. (Αυτόθι, τ. 4, σ. 35—37.) 

* ν> Εύ εράπελα Κρητικά δημώδη—Τά προυκιά. (Αυτόθι, τ. 3 σ 
861.) 

» > Για τη γρά για τό γέρο. (Αυτόθι, σ. 897—898.) 

» » Ή δικαιοσύνη τού καντή. (Αυτόθι, σ. 898.) 

* * Κρητικά δημώδη—χαμηλοπερπατούσα. (Αυτόθι, σ 901.) 

» » Κρητικά δημώδη—'Η ώριμη κοπελιά. (Αυτόθι, σ. 923.) 

5 » 'Η όρφανούλα. (Αυτόθι, σ. «33.) 

* » * Απού λυπάται τά ξένα κόκκαλα, οί σί σκύλοι τρώνε τά δικά- 

ν-του». Αυτόθι, σ. 924—926.) 
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Πιτνκάκη Μαν. "Ενα ανέκδοτο τον καπετάν Καζάνη. (Αυτόθι, σ. 955—057.) 

» » Ό κλήδωνας στά χωριά μας. (Αυτόθι, σ. 985—987, τ. 4. σ. 

25—29.) 

» » Ιωάννης Γ. Τσαμπαρλής. (Αυτόθι, σ. 994—996.) 

„ » Ή αιχμαλωσία ενός τούρκικου πλοίου στη Σπίνα-Λόγκα. (Αυ¬ 

τόθι, τ. 4, σ. 18—21.) 

* » 'Η κεφαλή κι ή γλώσσα. (Αυτόθι, σ. 30.) 

Πιτυκάκι ΕΙρ. Ό Χρυσόλ,ακκος. (Δρήρος, τ. 3. σ· 991—993.) 

Πλαγιάννη Δ. Βυζαντινοί σημειογράφοι καί Χριστιανισμός. Αθηναι 1940 Σελ. 54. 

Πλάτωνος Ν. Ε. Χανιά-Ά/,χανία. {Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών τ. 

3. σ. 227—235.) 

Πολίτη Λ. 'Η «Σκεπασμένη μορφή» του κ. Τωμαδάκη καί τό έργο τοΰ Καλοσγού- 

ρου. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 190 καί 191.) 

Πουλίταα Π. Τό Γεράκιον. ή ιστορία καί τά μνημεία του. (Σπαρτιατικά Χρονικά, 

έτ. 3, φύλλ. 34, σ. 4 καί 5, φύλλ. 35—36, σ. 4—6.) 

ΙΙονλον I. Γλωσσικά έκ Σίφνου. Άεξικογραφικόν Δελτιον, έτ. Α , σ. 142—149.) 

Πρωτοψάλτη Μαν. Ανέκδοτα γράμματα τοΰ Κοραή (προς την εν Λονδίνιρ Ελ- 

ληνικήν επιτροπήν). (Νέα Εστία, τ. 27, σ 733—738.) 

Ραζη—Κότσικα I. "Ελεγχος εις τό ημερολόγιου τοΰ Κυβερνήτου τοΰ Γ. Άβέρωφ 

κατά τούς πολέμους 1912 καί 1913. Άθηναι 1940. Σελ.30. 

Ρόδα Μ· Κ. Κρυστάλλης. Λ- Μαβίλης, Π. Ροδοκανάκης. "Εκδοσις βλ ΆΟήναι 

1940. Σελ. 97. 

Ροδοοίνον Π. Άπό τά έθιμα τής πατρίδος μου Ορτάκιοΐ ( Αδριανουπό?,.εο>ς). 

(Θρακικά, τ. 13, σ. 311—320 ) 

Ροδοηονλον Ρ. 'Ο Αλέξανδρος Κουμουνδοΰρος καί η προσάρτησις της Θεσσαλίας. 

* Αθηναι 1940. Σελ. 24. 

Ροΐδον Έμμ. Τά έργα. Τόμος Α'. Πρόλογος καί σημειώσεις Κώστα Καιροφύλα. 

3Αθηναι 1940. Σελ. 325. Τόμος Β'. Σελ. 222. 

» » ’ Εγχειρίδιο ν διηγηματογραφίας. (Ελεύθερον Βήμα, 28 καί 30 

Απριλίου 1940.) 

Ροντοζτούλον Πέτρον. Λεξικόν των Ιατρικών όρων περιλαμβανον τούς εν χρησει 

ορούς έν τή ελληνική καί ταΐς άλλαις γλιόσσαις μετά ετυμολο¬ 

γίας καί παραπομπών των οικείων χωρίων τών αρχαίων Ελλή¬ 

νων συγγραφέων. Τόμ. πρώτος Α—Δ. Έν Άθήναις 1940. Σελ. 

539Ήβ'. 

Ρούνιον Κ. Ηστορικαί σελίδες 1821. Πάτραι 1940. Σελ. 58. 

Κτιββο Π. 81α<Βί ϊείοποβ Οτοοο-Κοιιι&ηο. Ορετε ροδίιιιηε. τόμ. 1—2 ΒιίοιίτβεΗ. 

Σελ. 692^-ΙΚ καί πίν. 52. 

γ Ρονασον ΔημοσΌ·. Αί πρώται Έλληνικαί εφημερίδες. (Ιό Νέον Κράτος, τ. 4, ο. 

557—573.) 

» » Ελληνικά ποιήματα για τή δόξα Μιχαήλ τοΰ Γενναίου. (Αυτόθι, 

σ. 803—811.) 

Ρουτζεράκι Η. 'Άπό τούς θρύλους μας, οί Καλικάντζαροι. (Δρηρος, τ 3. σ. 832 

-833.) 
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Ρουτζεράκι Η. Γιατροσόφια. (Αυτόθι, σ. 764—795.) 

* » Οί σατυρικές μαντινάδες. (Αυτόθι, σ. 989—990.) 

Ρονφου Λ. Κανακάρη Ή Πελοπόννησος κατά την επανάσταση· τοΰ 1823. (Έπι- 

θεώρησις ε.λληνοϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 

284-286.) 

Ρωμαίου Κ. Παρατηρήσεις εις Βυζαντινός καί Νεοελληνικός παροιμίας. (Αθή¬ 

να, τ. 50, σ. 100—111.) 

» » Μεσαιιυνικά τοπωνύμια. (Ελληνικά, τ. 11, σ. 283—291.) 

» » Ή επί τοΰ Έλικώνος μονή Δομποΰς. (Αφιέρωμα εις Κ. I. "Α- 

μαντον, σ. 107—154.) 

» » Ό κλέφτης Μαντάς. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 3, σ. 27 

καί 28.) 

» » 'Ο Μακεδονικός τάφος τής Βεργίνας. (Μακεδονικόν Ημερολό¬ 

γιου, τ. 16, σ. 41—49.) 

Ρώτα Κ. Γιά τή γραφή τής ελληνικής γλώσσας. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 

162.) 

Σ. Βυζαντινοί άρχοντες τής Σάμου. Μελισσηνοί. (Σαμιακό. Χρονικά, 1. τεΰχ. 2, ο. 

249-254.) 

» » 'Η Τουρκία καί ό Μέγας Πέτρος. (Ελεύθερον Βήμα, 23 Μουλ, 

1940.) ? 

» * "Εγγραφα σχετικά μέ την Ελλάδα, (Αυτόθι, 4 Σεπτ. 1940.) 

» » Τό θαλάσσιον βυζαντινόν τείχος. (Αυτόθι, 21 Σεπτ. 1940.) 

* » Μεταβυζαντινοί "Ελληνες—ό Μανωλάκης Καστοριανός. (Αυτό¬ 

θι, 5 Όκτ. 1940.) 

Σ, Λ. Εγγραφα άφορώντα εις τήν συμμετοχήν τών Μοναστηριωτών είς τούς 

αγώνας τοΰ 1821. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 497—500.) 

» Κώδιξ σχολείων κοινότητος Κλεισούρας. (Αυτόθι, σ. 500 —506.) 

» » Ενθυμήσεις διάφοροι. (Αυτόθι, σ. 514—518.) 

* » Ό θρήνος τής Σμύρνης. (Αυτόθι, σ. 525.) 

* * Επανορθώσεις εις τά περί τοΰ έτους γεννήσεως τοΰ Γ. Λασά- 

νη. (Αυτόθι, σ. 525—529.) 

Σακελλαρίον Γ. Αί χίλιαι μάλλον χρησιμοποιούμεναι λέξεις τής Ελληνικής γλώσ- 

σης καί τό ορθογραφικόν πρόβλημα. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. 

52. [Παράρτημα επιστημονικής Έπετηρίδος Φιλοσοφικής Σχο¬ 

λής.] 

Σακελλαρίον Μιχ. Τό πολίτευμα καί ή διοίκησις τής Σάμου κατά τήν έπανάστασιν 

(1821-1834.) (Άθηνα, τ. 50, σ. 12-47.) 

Σακκάρη Γ. Περί τής διαλέκτου τών Κυδωνιέων έν συγκρίσει προς τάς Λεσβιακός. 

(Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 3, σ. 74—141.) 

Σαμοθράκη Άχιλλ. "Εβρος ποταμός. (Θρακικά, τ. 13, σ. 32—55.) 

» * Λεξικόν γεωγραφικόν καί ιστορικόν τής Θράκης. (Αρχείου τοΰ 

Θρακικοϋ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 7. σ. 225 

-336.) 

Σαραφίδον ’Έκτορος. "Ελληνες ιατροί έν Ρουμανία. (Πραγματεΐαι τής “Ακαδημίας 

Αθηνών, τ. 12, σ 1—47.) 



406 Βιβ?αογρας ία. 

3ϊ>ΣΐΓ©ΐΐηΪ8 Α Α. Μ. Απάτοβάβε Βοβπϊπάετ άατ Ρίη&ηζ^ΐδδοηεοΐιαίί: ίη Οπβοΐιεη- 

1&π<1. ΑΒιοπ 1940 3. 2644-νΙ. 

Σβορώνον Ν. "Εγγραφα άναφερόμενα εις τούς έν Λευκάδι κλεφτάς και αρματο¬ 

λούς. (Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού Αρχείου, έτος πρώτον, σ. 

105—128.) 
* » Χϊοι πρόσφυγες έν Λευκάδι. (Αφιέρωμα εις Κ. I. Άμαντον, σ. 

197-220.) 

Σγουρίτσα ’Αγησ. Τό θανατικό τού 1687. (Σπαρτιατικά Χρονικά, έτ. 3, τεϋχ. 30, 

σ. 12.) 

» » Διδάσκαλοι καί ίερεΐς, βυζαντινά καί άλλα ιστορικά καί λαο- 

γραφικά αντικείμενα. (Αυτόθι, τεϋχ. 31, σ. <.) 

» » Ό Καλλέργης καί ή Καλλέργαινα. (Αυτόθι, τεϋχ. 32, σ. 11.) 

» » Τό μπουρούσι. (Αυτόθι, τεϋχ. 39—40. σ. 34 ) 

Σεγδίτσα Π. Ε. Κωπήρη καί ιστιοφόρα πλοία. Άθήναι 1940. Σελ. 279, 

» » Ή επιρροή των λατινογενών γλωσσών έπί τοϋ κοινοΰ ναυτι¬ 

κού γλιοσσαρίου μας. (Ναυτική Ελλάς, τ. 40, σ. 16—44.) 

Σερέπετζη Ν. Άπό τό ημερολόγιό μου. (Δρηρος, τ. 3, σ. 962—963.) 

Σήφακα Γ. Παραχώρησή υπό τής Ένετικής συγκλήτου τοΰ διαμερίσματος των 

Χανίων ώς φέουδου εις Ενετούς εύγενεΐς έν έτει 1252. Έν Ά- 

θήναις 1940. Σελ. 131. 

» » Συμβολή τής οίκογενείας Σήφακα εις τούς υπέρ τής ελευθε¬ 

ρίας τής Κρήτης αγώνας. Εισαγωγή. Άθήναι 1940. Σελ. 44. 

» » Τό υπό των Τούρκων είσαχθέν εις Κρήτην φορο?νογικόν σύστη¬ 

μα. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 156—178.) 

Σιγάλα. Ό άγιος Δημήτριος καί ό γνήσιος Ελληνικός πατριωτισμός. Λόγος πα¬ 

νηγυρικός ρηθείς τή 26η Όκτωβρίου 1940. Έν Θεσσαλονίκη 

1940. Σελ, 28. [Έκδ. Πανεπεστημίου Θεσοαλονίκης.] 

» » Πατριαρχικαί πράξεις, φερμάνια καί άλλα τινά έγγραφα. (Αυτό¬ 

θι, σ. 277—323.) 

» * Λαϊκό Πανεπιστήμιο, ιστορία, σκοπός καί σημασία. (Περιοδ. 

Μήνες 1940. σ. 13, ίδιαίτ. άποσπ.) 

» » Συμβολή εις την Ιστορίαν τής οίκογενείας Μαυρογένη. (Μακε¬ 

δονικόν Ήμερολόγιον, τ. 16, σ. 257 259.) 

Σιδέρη Γιάννη. Ιταλικές λέξεις ώς τεχνικοί όροι στο νεοελληνικό θέατρο. (Έπι- 

θεώρησις έλληνοϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 

354-356.) 

* » Τό νεοελληνικό θέατρο. (Αυτόθι, τ. 4. σ. 475—482.) 

» » Τά θέατρα Σμύρνης. (Ελεύθερον Βήμα, 9 Σεπτ: 1940.) 

Σιφναίου 'Ελ. Καλιρρόη Παρρέν, ή πρώτη ιέρεια τού ελληνικού φεμινισμού. (Ελ¬ 

ληνική Έπιθεώρησις, τ. 33, σ. 42—43.) 

Σιωμοπούλον Τάκη. Ή «Ηλιογέννητη» τοΰ Κωστη Παλαμά. (Νεοελληνικά Γράμ¬ 

ματα, άρ. 199.) 

Σκανδάμη Α. Δίόδεκα μορφές τοΰ 21. Καβάλλα 1940. Σελ. 192. 

Σκενοφύλακος Μ. Θ. Συμαϊκή βιβλιογραφία. Πειραιεύς 1940. Σελ. 52. 

Σκούφου Φ. Πατριωτικά καί ηθικά. (Πρόλογος καί σημειώματα Κ. Καιροφύλα.) 

Άθήναι 1940. Σελ. 208. 
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Σουμελίδου Κ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα, (Ποντιακά Φύλλα, τ. ο, σ. 272.) 

Σμνρλή Δ. Ή πυρκαϊά τής Βερροίας τού 1861 στη λαϊκή παράδοση. (Μακεδονικά, 

τ. 1, σ. 518—519.) 

Σπανάκη Νικ. Γεγονότα πριν 42 χρόνια. (Δρήρος, τ. 3, σ, 873.) 

Σπανάκη Στέργιον. Μνημεία τής Κρητικής ιστορίας τόμ. Α'. Ζιι&ηηβ Μοηοβπϊ§ο 

ρτονεάϊίοτε ^εηοΓ&Ιο άοΐ Γβ§πο άί Ο&ικΒε τοίαζΐοπε ρτοεοπίΕΐα 

πεΙΓ βοοςίΐεηίϊεεϊηιο οοπ3Ϊ§;1ΐο ηβΐΐ 17 Αρτίΐε Μ. ϋ. ΕΧΧΧΙΧ. 

Ηράκλειον 1940. Σελ. 228 + ιστ'. 

» » Ή λότζα τοϋ Ηρακλείου. (Κρητικές Σελίδες, τ. 3, σ. 686—729.) 

* » Ό τελευταίος χρόνος τής σκλ,αβιάς. (Δρήρος, τ. 3, σ. 758, 799 - 

800, 823 καί 824.) 

Σπανδιονίδη Εϊρ. Τραγούδια τής Άγόριαννης (Παρνασσού). Άθήναι 1940. Σελ. 

438. 

Σπανοπούλον Β. Α. Περί τό άλφάβητον. (Ή Καθημερινή, 8 Ίανουαρίου 1940.) 

Σπνριδάκη Κ. "Εθιμα λαϊκής λατρείας καί δοξασίαι έκ Κατσιόονίου Σητείας. 

(Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 417—420.) 

* * -Ό αριθμός έβδομήκοντα δύο. (Αφιέρωμα εις Κωνσταντίνον I. 

Άμαντον, σ. 409—418.) 

* » 'Η προσωπική αντωνυμία «λόγου μου, τοΰ λόγον μου». (Έπε- 

ρίς τοϋ ΜεσαιιονικοΟ Αρχείου, έτος πρώτον, σ. 43—δΐ.) 

Τ Σπνροπούλου Ν. Κ. Γενική έπισκόπησις τής Θεσσαλίας. (Θεσσαλι£ά Χρονικά, 

έκτακτος έκδοσις, 1935, σ. 37—56.) 

Στάλιον ’Αμαλίας. "Εθιμα καί ένδυμασίαΐ Κομοτινής. (Θρακικά. τ. 13. σ. 321— 

332.) 

Σταμίρη Γ. Σημείωμα διά την Καστάνιτσαν. (Κύνουριακή Επιθεώρηση, τ. 3, σ. 45.) 

* » Τό έτος τοΰ μαρτυρίου τοΰ Λακεδαιμόνιας Άνανίου. (Σπαρτια¬ 

τικά Χρονικά έτ. 3, φύλλ. 34 σ. 7 καί 8.) 

» * Αί ρωσικαί μεταφράσεις ποιημάτων τοΰ Ρήγα. (Νέα Εστία, τ. 

27, σ. 577—578.) 

Σταμούλη Άντ. Περιηγήσεις. (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσι¬ 

κού Θησαυρού τ. 7. σ. 337 — 410.) 

» * Ταξίδια είς την Θράκην. (Θρακικά, τ. 13, σ. 258—265.) 

Σταμούλη Μιλτ. Συμβολή είς την ιστορίαν των εκκλησιών τής Θράκης. (Θρρ,κικά 

τ. 14, σ. 7—286.) 

Σταμούλη-Σαραντη "Ελπινίκης. Λαογραφικά σύμμεικτα. Μ. Ασίας (Μικρασιατικά 

Χρονικά τ. τρίτος σ. 328—337.) 

* » Αινίγματα. (Θρακικά, τ. 13, σ. 354—365.) 

Στασινοπούλου ’Επαμ. Ή ιστορία τής σχολής των Εύελπίδιον (1828—1938.) Άθή¬ 

ναι 1940. Σελ. 64. 

Στεφανάκη Κ. Άπό τούς θρύλους τοΰ Κρητικού λαού. Τό άμύλυντο μαναστήρι 

τής αγίας "Αννας. (Δρήρος, τ. 3, ο. 816.) 

Στρατοκόπον X. Σ. Τό Μοναστηράκι. (Ή Καθημερινή, 6 Μαΐου 1940.) 

ϊ Συκουτρη I. Δοκίμια. Άθήναι 1940. Σελ. 210. 

Συλαμιανάκι Γ. Ό άγιος Μηνάς. Συμβολή είς την ιστορίαν. Ηράκλειον Κρήτης. 

Σελ. 158. 

Σνλβίον. Ό Κλήδονας (Λαογραφικά Σμύρνης. (Μικρασιατικά Χρονικά έτος τρίτον 

σ. 390—406.) 
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Συλλόγου «Βιτζένζξος Κορνάρος». Λαογραφικά έκ τής επαρχίας Σηχείας. (Έπε- 

τηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3, σ. 425—4Β2.) 

Σφαχιανάχη Γιάννη. Ή θάλασσα στην ποίησή μας. (Νεοελληνικά Γράμματα, αρ. 

194.) 
ΣωζηράχηΝ. Βενιαμίν ό Λέοβιος. Μυτιλήνη 1939. Σελ. 62. [Άναχύπωσις έκ του 

Ποιμένος]. 
» Ή Λέσβος καί ή Ελληνική έπανάστασις. {Ό Ποιμήν. έτ. 8. σ. 

33—40. 71—80-) 

Σωφρονίου πρ. Λεοντοπόλεως. Πατριαρχών γράμματα. (Νέα Σιών, τ. 35, σ. 155 

162. 269—278.) 

Ταρσούλη ’Α&ηνας. Τό μεσαιωνικό Γεράκι. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής πνευμα¬ 

τικής επικοινωνίας, τ. 8, σ. 303—368.) 

» » 3Ισαβέλλα Θεοτόκη Άλμπρίτσι. (Νεοελλητικά Γράμματα, άρ. 

187') , . , . 
Τζαρτζάνον Άχ. Παλαιός Δήμος Γόννου. (Θεσσαλικα Χρονικά, έκτακτος εκδοσις, 

1935, σ. 367-369 ) 

Τζιάτζιον Εναγγ. Ή ιερά Μονή των Άγ. Αναργύρων Καστοριάς. Η ιστορία της 

ίδρυσεά>ς της- Περιοδ. «Μήνες» Θεσσαλονίκης άρ. 1 και 2 του 

1940. 
» » Ή Φιλική Εταιρεία καί ο Γεώργιος Λασάνης. (Μακεδονικά, τ. 

1, σ. 195-226.) 

» » Άπό τό άρχείον Λασάνη. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 16, 

σ. 72—77.)" 

| Τιμο&έου Ιεροσολύμων. Διάφοροι έπιστολαί έκ τής έν Βουκουρεστίφ βιβλιοθή¬ 

κης. (Νέα Σιών, τ. 85, σ. 208—221, 845 347.) 

» » Περί τοΰ γάμου τών έξαδέλφων. (Αυτόθι, σ. 307 324.) 

» » Πού ύπάρχουσιν Έλεοϋσαι. (Αυτόθι, σ. 369 3<3.) 

Τομπά Άγγελον. Λαογραφικά Καβακλή Θράκης. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 

16, σ. 283-288 ) 

Τουργούτη X. Ν. 'Ο άγιος Βασίλειος ζευγολάτης. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 56.) 

Τρανόν—Βοΐλα Μιχ. Περί τής λέξεως Βέρβενα. (Έφημ. Αρκαδικός τύπος 25 Αύ¬ 

γουστου 1940.) 

Τριανζαφνλλίδου Φιλ. Πώς γιορτάζεται ο Λάζαρος στήν περιφέρεια Ζαγοριοΰ. 

(Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 16, σ. 125—128.) 

ΤΓίΑΠίΒ,ρΙί^ηοροαΙΟδ Η. Οίε ΝονεΙΙε 56 Κβοε άεε ΙΥείδεη ηηό εΐη ΒΗείί αδετ 

ά&3 Με€Γ3ΐιί6Γ ίηι 11 IΗ- (ΡβείΒοΙιπίε Ρ. ΚοεοΙιαΙΐΟΓ 309—323.) 

Τριαντάφυλλου Π. 'Ο γλωσσικός μας παραδαρμός. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ 

163 καί 164.) 

Τσάχωνας. Τσακιυνικη παράδοση. (Κυνουριακή Έπιθειόρηση, τ. 3, σ. 20.) 

Τσαμηαρλάχη Ν. I. Τό μυρισμένο κατσοπρίνι. (Δρήρος, τ. 3, σ. 968-969.) 

Τσελάλη Α. Συμβολαί εις την ελληνικήν γραμματολογίαν. (Ή Καθημερινή, 13 Μα- 

ΐου 1940.) 

Τσίριμπα Δ. Ό Άρισταίνετος υπό την έπίδρασιν τοΰ Άλκίφρονος. (’Αθήνα, τ. 

50, σ. 112—117.) 

Τσοποζοϋ Δ. Επαρχία Βόλου. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος εκδοσις. 1935, σ. 

133-152.) 
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Τσουφη Α. Ε. Επαρχία Έλασσώνος. (Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος εκδοσις 
1935, σ. 385-395.) 

Τωμαδάχη Ν. Ό Άνδρέας Κάλβος άπό Λιβόρνου εις Φλωρεντίαν. (Αφιέρωμα 
εις Κ. "Αμάντον, σ. 163—196.) 

» » Ό Σολωμός καί οί αρχαίοι. (Άθηνά, τ. 50, σ. 118—144.) 

* Ελεγχος τών έν Κρήτη άρχιερατευσάντων επί Τουρκοκρατίας 

(1645—1898). (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 3 σ 
114-155.) 

Ιταλικαί πηγαί τού Καλβινικοΰ έ'ργου. (Έπιθεώρησις έλληνοϊ- 

ταλικής πνευματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 302—305.) 

Διονυσίου Σολωμοΰ : Ή σκεπασμένη μορφή. (Νέα Εστία, τ. 
27, σ. 488-493.) 

Σκέψεις επί της νέας ελληνικής φιλολογίας. (Αυτόθι, τ. 28, σ 
999-1003, 1061-1067, 1148-1154.) 

Υψηλανζου Π. Β. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 270 

—271, 272—274.) 

Φάβη Β. Μετάθεσις καί άντιμετάθεσις φθόγγων έν τή νεωτέρφ Ελληνική γλώσ- 

ση μετ’ αναφοράς εις την αρχαίαν. (Λεξικογραφικόν Δελτίον. 
έ'τ. Α'. σ. 89—142.) 

Φαιζαχη Ε. Γ. Ηρώων Μεραμπέλλου μνημόσυνα. (Δρήρος, τ. 3, σ. 91$—916, 945- 

947, 969—972.) 

Φανιζσιου Βασ. Τά καλούδια μας—Λαογραφικά Ηπείρου. Άθήναι 1940. Σελ. 136 

Φαρδή Νίχου. Ή πνευματική άνθηση στή Θεσσαλονίκη κατά τον δωδέκατο καί 

δέκατο τέταρτο αιώνα. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τ. 16 σ 
297—309.) 

Φαρμαχιδον λ. Τοπωνύμια τού χωρίου ’Έγκωμης (Νέας-κιυμης) τής επαρχίας Αμ¬ 

μόχωστου. (Πάφος, χρον. Ελ σ. 132—133, 149—150.) 

Φίλιππα Σ. Ν. Οί αναστενάρηδες. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 704—705.) 

Φιλιππίδου Φιλιππ. Πάνορμος. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 3, σ. 868—389.) 

Φίλιππον Λουίξου. Ή εισαγωγή τοΰ δαμαλισμού στήν Κύπρο. (Πάφος, χρον. Δ' 
σ. 36-37.) 

* * Τό Τζερέπι, ένα μεσαιωνικό χωριό πού εξαφανίστηκε. (Αυτόθι 
χρόν. Ε' σ. 270—273.) 

» Οί μητροπολίτες Κιτίου κατά τον ΙΗ'. αιώνα. (Αυτόθι, σ. 275— 
277.) 

» Μία κοινωνική επανάσταση στήν Κύπρο τύ 1426. (Αυτόθι σ. 

304-307, 329—331, 348-352.) 

» » Ό Κυπριακός πολιτισμός. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής πνευ¬ 

ματικής επικοινωνίας, τ. 3, σ. 369—372.) 

φιοράχη Σζελ. ΟΙ όνομασίες τών χωριών μας. Κράσι, Κερά, Σφενδύλι. (Δρήρος, τ· 

4, σ. 21-22.) 

φιριππίδου Ν. Κατάλογος τών κωδίκων τής βιβλιοθήκης του πατριαρχείου Αλε¬ 

ξάνδρειάς. (Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 38, σ. 416—432 τ 39 

σ. 31-49, 183—199.) 
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Φιριππίδον Ν. Οί πατριάρχαι Αλεξάνδρειάς καί ή Ελληνική έν Αιγύπτιο εκ- 

παίδευσις. (Πάνταινος, ετ. 32, σ, 631—634.) 

Φονσάρα. Γ. Βιβλιογραφικά σιόν Παπαδιαμάντη. Αθήνα 1940. Σελ. 30. 

Φωκίτου I. Νέα ερευνά περί τοΰ Γαλλικού εθνικού έπους «Βα οΐιεηοΐιοη «Ιο Κο- 

ΐΒ,ηά». (Άθηνά, τ. 50, σ. 145—171.) 

Χαραλαμηίδη Ε.Ι. Δυό Μαριανουπολίτικα τραγούδια. (Νέα Εστία, χ. 28, σ. 1027 

-1028.) 

Χάρη 17. Τό 21 καί ή λογοτεχνία μας. (Ή Καθημερινή, 25 Μαρτίου 1940.) 

Χατζή Άντ. Τρίκαλος—Τρίκκη. (Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχο¬ 

λής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 3, σ. 3—21.) 

» » Τοπωνυμιολογικά σύμμεικτα. ('Εκατονταετηρίς Πανεπιστημίου, 

σ. 355-360.) 

Χατζηαλεξάνδρου Εύαγγ. Ενθυμήσεις τού 1798—1816. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. θ08 

-514.) ^ 

Χατζηγιάννη Δ. 5Από τούς Θεσσαλικούς κώδικας. (Ή Καθημερινή, 20. 27 Μαιου, 

3, 10 καί 17 Ιουνίου 1940.) 

Χατζηϊωάννου Κ. Έπιβίωσις τοτεμισμού στην Κύπρο. (Αφιέρωμα εις Κ. I. Α- 

μαντον, σ. 99—106.) 

Χατζιδάκη Γ. Ν. Αί Κρητικαί μελέται. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπου¬ 

δών, τ. 3, σ. 437-442.) 

Χατζιδάκη Ν. Δυτικό καί ανατολικό Κρητικό ιδίωμα. (Δρήρος, τ. 4, σ. 3. και 4.) 

Σχετικά μέ τή διάκριση των αντιθετικών συνδέσμων «μά» καί 

«παρά» (ή «μόνο»). (Νεοελληνικά Γραμματα, αρ. 1<7.) 

, » Καί πάλι οί «μά* καί «παρά» (ή «μόνο»). (Αυτόθι, άρ. 180.) 

» , Τά συγκριτικά καί υπερθετικά στή γ?άϋσσα μας. (Αυτόθι, άρ 

187.) 

Χατζιωσήφ. Δύο χάρται τής Κύπρου εις την βιβλιοθήκην Φανερωμένης. (Πάφος, 

χρον. Δ'. σ. 30—31, 39—42.) 

Χελιώτον Δ. Γκ. Ό άγ. Αντώνιος τού Σακελλαρίου. (Τό Μέλλον της "Υδρας, τ. 

8, σ. 86.) 

Χιλιαδάκη Στέλιον. Ταξίδια στην "Ηπειρο. Άθήναι 1940. Σελ. 62. 

I Χονρμονζιάδον Καλλ. Τό παιδίον είς τήν έκκλτσιαστικήν επαρχίαν Μέτρων και 
Άθύρων τής Ανατολικής Θράκης. (Άρχεϊον τού Θρακικου 

Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. ι, σ. 66 133.) 

» » Τό Τσακήλι των Μέτρων. Γλωσσάριον. (Θρακικά, τ. 3; σ. 366 

—385.) 
Χονρμονζίον Αίμ. Ή «ποοσφυγική» λογοτεχνία. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 106-109.) 

Χριστοδούλου Μ. Πατριδογραφία (Τά Σάζαλα τής Καππαδοκίας.) (Μικρασιατικά 

Χρονικά, τ. 3, σ. 279—299.) 

Χριστοφιλοπούλου Δ. Ούδέπω ών των έτών. (Αφιέρωμα είς Κ. I. ’Άμαντον, σ. 

378-382.) 
» » Ζητήματα τινα έκ τοΰ Έπαρχικοΰ Βιβλίου. (Ελληνικά, τ. 11, σ. 

125—136.) 

Χρνσαφίτη Σταμ. Περί τής μονής Δοκούς γραφέντων συμπλήρωμα. (Τό Μέλλον 

τής "Υδρας, τ. 8, σ. 153—154.) 
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ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

Άθανασιάδον Στεφάνου. Ποία ή σημασία τής Α'. Οικουμενικής Συνόδου. (Χρι¬ 

στιανικά Γράμματα, έ'τ. Γ'. σ. 141—150.) 

:Αθηναγόρα, πρ. Παραμυθίας. Υπόμνημα είς τό άσμα των φσμάτων. Άθήναι 

1940. Σελ. 90. 

» » Αικατερίνη ή χρυσή βασιλοπούλα. Έν Μυτιλήνη 1940. Σελ. 15. 

(Άνατύπωσις έκ τού περιοδικού «ό Ποιμήν».] 

Άϊβαλϊώτη Β. Ό ομολογητής Συνάδων Μιχαήλ. (Αγία Σιών, έ’τ. 4, σ. 51—55.) 

Άλιβιζάτου Άμίλκα. Τό κύρος τής ίερωσύνης τής Άγγλικανικής εκκλησίας. Ά¬ 

θήναι ]940. Σελ. 136. 

» » Τό κανονικόν δίκαιον έν τφ Πανεπιστημίιρ. (Έκατονταετηρίς 

Πανεπιστημίου, σ. 1—22.) 

’Αρβανιτάκη Γ. Λ. Χρονολογία τής σταυρυίσεως τού Ιησού Χριστού. Άθήναι 

1940. Σελ. 13. 

Βέη Ν. Γερμανού μητροπολίτου Χριστιανουπόλεως γράμμα προς τούς ίερεΐς τής 

επαρχίας αυτού περί τηρητέων κανόνων. (Βγζ&ηΗιιί8θ1ι-Νβΐΐ§πβ- 

0ΐαΪ3σ1ΐ6 ΙαΙιίόαοΙιεΓ 14, σ. 358—365.) Ρ 

Βέλλα Β, Θρησκευτικά! προσωπικότητες τής Παλαιός Διαθήκης τεϋχ. Δ'. ('Ο 

προφήτης Ιερεμίας). Άθήναι 1940. Σελ. 267—370. 

• » Κύρια προβλήματα τής έρεύνης των Ο'. (Επιστημονική Έπε¬ 

τηρίς τής Θεολογικής Σχολής, τ. 2, σ. 3—15.) 

» » Τό χωρίο ν Ήσαΐου 9.5 κατά τούς Ο'. (Τεσσαρακονταετηρίς Θε¬ 

φίλου Βορέα, τ. 2, σ. 89—95.) 

Vθ11ϋ3 Β. Θίε ΠαπρίρΓοόΙθίιΐβ άετ 5ερϋιΐίΐ§ΐηί:3.-ΡθΓ5θ1ιηη§:. Ε3'Ζ3.ηίίηΪ5θ1ι-Ν6ΐιο;ηε- 

οΐιΐδοΐιε ΙαΙΐΓβαοΙιεΓ, 14, σ. 310—321.) 

Γαλανού Μιχ. Ιούδας ό Ίσκαριώτης. Άθήναι 1940- Σελ. 48. 

Γερμανού μητροοτ. Αίνον. "Οσα αναφέρει <5 ιστορικός Ευσέβιος περί χιλιασμού. 

(Όρθοδοξία, έτ. ΙΕ'. σ. 123—129.) 

Δ. Ώ.. Α, Ή Ιεροσύνη, έργον καί επάγγελμα μέ απαράγραπτα δίκαια βρισμένων 

άμοιβών. Άθήναι 1940. Σελ. 16. 

Δασυγένονς X. Αγίου Αθανασίου : Βίος τοΰ αγίου πατρός ημών Αντωνίου τού 

Μεγάλου. Άθήναι 1940. Σελ. 100. 

Δωροθέου, Λαρίσης. Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής εκκλησίας των νεότερων χρό¬ 

νων. (Εκκλησία, τ. 18, σ. 70—72, 78— 79.) 

Ζώντον Α Ό άγιος τής Ζακύνθου. Άθήναι 1940. Σελ. 48. 

Θ. Τ. Π. Δοκίμιον Σεβαστού Κυμινήτου τφ άρχιδιακόνω Χρυσάνθω περί τής 

θείας ευχαριστίας καί ένστασις Π. Δοσιθέου. (Νέα Σιών, τ. 35, 

σ. 128—138.) 

’Ιεζεκιήλ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος. Έγκώμιον είς τον άγιον προφήτην Ιεζε¬ 

κιήλ. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, ετ. 24, σ. 292—298.) 

Κ. Οί αρχαιότεροι ύμνοι έν τή θεία λατρεία τής Εκκλησίας. (Νέα Σιών, τ. 35, σ. 

374—378.) 
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Κ. Μ. ’Αντίδιορον. (Ό Ποιμήν, έτ. 8, σ. 156—158.) 

Καλλίστου Άρχιμ. Ή 'ίδρυσις των αρχαίων Πατριαρχείων και ή ίο χορική έξέλιξις 

τού διοικητικού οργανισμού αυτών. (Νέα Σιών. χ. 35. σ. 325·— 

344.) 

Καλογεροπούλου Κ. Δ. Έπί γης ειρήνη. (Θρησκευτική μελέτη.) Πύργος Τριφυλίας 

1939. Σελ. 71. 

Καλύβα Χριστοψόρου Άρχιμ. Τά ο π λα τής εκκλησίας. Έν Ναυπλίφ 1940. Σελ· 

181. 

Καραμηνα I. Μ. 'Η έννοια χοΰ ·θεοϋ παρά τώ 'ίίσαΐα. (Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 

38. σ. 502—506.) 

Καρμίρη Ι· Ό περί τών εξωτερικών επιδράσεων επί τής όρθοδόςου θεολογίας εν¬ 

αρκτήριος λόγος. ΆΌήναι 1939. Σελ. 30. 

» » 'Η δογματική διδασκαλία τού Ίωάννου Δαμασκηνού. Εν Αθη- 

ναις 1940. Σελ. 70. (Άνατύπωσις ε» τού Γλ τόμου τής Θρη¬ 

σκευτικής Εγκυκλοπαίδειας.) 

* » Περί τής καθόδου τού Χριστού εις τον ',Αδην. (Πρακτικά της 

Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 4. σ. 35 36.) 

Καρπαθίου Έμμ. Άρχιμ. Έξομολογητάριον. Τόμος πρώτος. Θεμελιώδεις άρχαί 

τού έργου τής έξομολογήσεως. Έν Άθήναις 1940. Σε?ν. 368. 

» » Πώς νά καταπολεμώμεν τά αμαρτήματα τής γλώσσης. (Γρηγό- 

ριος ό Παλαμάς, έτ. 24, ο. 14—24, 50—54, 90—94, 109 114, 

175-179, 225-229, 257-261, 322-326.) 

Κεραμίδα Α. I. Νεοελληνική θρησκευτική ανθολογία. Άθήναι 1940. Σελ. 331. 

Καϊνίδη Π. Βησσαρίων ό καρδινάλιος ώς θεολόγος. ( Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 

39, σ. 50-57.) 

Κονιδάρη Γεράσιμον. Ή εκκλησιαστική ιστορία ως επιστήμη· (Θρησκευτική και 

Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 3, σ. 1363—1381.) 

» » "Αρθρα Άβασγοί, Άβησσυνιακή εκκλησία, Άβρασάξ, ’Άγαβος, 

Αγαπητός Α\, αγία Έδρα, Ηράκλεια Θρ<ικης, Θηβών καί 

Λεβαδείας Μητρόπολις. (Αυτόθι.) 

» » Ή ιστορική αποστολή τής Ελληνικής εκκλησίας έν τφ παρελ- 

θόντι καί έν τώ παρόντι. Λόγος εναρκτήριος εις τό μάθημα 

τής εκκλησιαστικής ιστορίας. Έν Άθήναις 1940. Σελ. 38. 

Κοτσώνη I. 'Η αμοιβή καί ή συντήρησις τών κληρικών έν τή αρχαία έκκλησίςμ 

(Εκκλησία, τ. 18, σ. 61-63, 72-73, 79-80, 95, 103-104, 109— 

110.) 

Κονκούζη I. Ύμνολογικά—Ό Βαρθολομαίος Κουτλουμουοιανός ό ’Ίμβριος. (Πάν- 

ταινος, τ. 32, σ. 24—27.) 

Κονρίλα Ενλογϊου Επισκόπου Κορυτσάς. Αί προς αναθεώρησιν τών εκκλησια¬ 

στικών βιβλίων γενόμεναι άπόπειραι έν τή όρθοδόξφ Ανατολι¬ 

κή Εκκλησία. (Νέα Σιών, έτ. 35, σ. 38—47, 163—169, 279-285.) 

Μπαλάνου Δ. Ή Ελληνική εκκλησία καί αί σχέσεις αυτής προς τάς άλλας εκκλη¬ 

σίας. (Επιστημονική Έπετηρίς τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πα¬ 

νεπιστημίου Αθηνών 1938—1939, σ. 48—60.) 

* » Αί πατρολογικά! σπουδαί παρ’ ήμΐν κατά τον πρώτον αιώνα 

από τής ίδρύσεως τού Πανεπιστημίου. (Έκατονταετηρίς Πανεπι¬ 

στημίου. σ 241—247.) 

Μπρασιώτον Π. 'Η γυνή έν τή Βίβλφ. Έκδ. β'. Έν Άθήναις 1940. Σελ. 64. 

* * Ή Παλαιά Διαθήκη έν τή Ελληνική εκκλησία από τής άλώ- 

σεως μέχρι σήμερον. (Έκατονταετηρίς Πανεπιστημίου, σ. 249 

—263.) 

* 5 Χριστιανισμός καί πολιτισμός. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, έτ. 24, 

σ. 131—143, 163—171. 197—206.) 

* * 'Η μήτηρ καί ό χριστιανισμός. (Εκκλησία, τ. 18, σ. 47—49.) 

* 'Η έν Νοβισάδ Χριστιανική συνδιάσκεψις. (Αυτόθι, σ. 155—157.) 

* Χριστιανισμός καί φεμινισμός. (Χριστιανικά Γράμματα, έτ. Β'. 

σ 67-80) 

Μυτιληναίου Έμμ. Ή ιερά ονοματολογία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. (Αγία, 

Σιών, έτ. 4. σ. 83—87.) 

Γ Νικοδήμου Γωαννουπόλεως. Ή λεγομένη εκκλησία τοΰ Θεού καί αί πλάναι 

αυτής. (Πάνταινος, έτ. 32. σ. 297 καί 298, 327—329. 627—630. 

644—648, 694-697, 744-746,801-803.) 

Νικολάου Μητροπολίτου Άξώμης. Σιναϊτικά. Ή βάτος καί τό μάννα. (Πάνται- 

νος, έτ. 32, σ. 456—459.) 

Παναγοπούλου I Περί τών Οικουμενικών Συνόδων καί τών επί της εποχής των 

σχέσεων Εκκλησίας καί πολιτείας. Άθήναι 1940. Σελ. 112. 

Παντελεήμονος, Καρνστίας. Γύρω στις αιώνιες αλήθειες. Άθήναι 1940. Σελ. 332. 

Παντοκρατορίνον Ά&ανασίου Άρχιμ. Βίος καί πολιτεία τοΰ Αθανασίου Α'. Οί- 

μενικοΰ Πατριάρχου (1289—1293 καί 1304—1310) συγγραφείς 

υπό Ιωσήφ Καλοθέτου μονάχου νυν τό πρώτον έκδιδόμενος 

έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 251 χειρογράφου κώδικος (ΙΔ'. αίώνος) τής ίε- 

ράς έν άγίω δρει μονής Παντοκράτορος υπό—(Θρακικά, τ. 13, 

σ. 56-107.) 

Τΐαπαδοπονλου Νικ. Ή σύνταξις τών μελλονύμφων. Άθήναι 1940. Σελ. 15. (Ά- 

νατύπωσις έκ τοΰ 72 φυλλ. καί εξής τοΰ Εκκλησιαστικού τύ¬ 

που.) 

τ Παπαδοπονλου Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Ά&ηνων και πόσης Ελλάδος. 

Κύριλλος Λούκαρις, έκδοσις Β'. Έν Άθήναις 1939. Σελ 
173+ξλ 

8 8 Ό μοναχικός βίος έν τή έκκλησή Αντιόχειας. (Επιστημονική 

Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 1988— 

1939, σ. 61—117.) 

» » Ερμηνεία εις την Καθολικήν επιστολήν Ιακώβου. (Ό Ποιμήν, 

έτ. 8, σ. 8-15, 48—60, 82—87, 115—122, 151-156.) 

» » Ό Ελληνισμός έν Παλαιστίνη κατά τούς χρόνους τοΰ κηρύγμα¬ 

τος τοΰ Κυρίου. (Νέα Σιών, τ. 35, σ. 34—38.) 

* 8 Συμπληρωματικά είς τάς σχέσεις τών πατριάρχων Ιεροσολύμων 

προς τούς Ροίσους κατά τον ΙΖ'. αιώνα. (Αυτόθι, σ. 113—127.) 

» » Ό Κύριλλος Λούκαρις καί οί άγιοι τόποι. (Αυτόθι, σ. 222— 

236.) 
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γ Παπαδοπονλου Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Ά&ηνών και πόσης Ελλάδος. 

Αίτίαι καί γενικός χαρακτήρ της είκονομαχίας. (Αγία Σιοόν, έτ· 

4, ο. 1—10.) 
» » Πρώτη περίοδος της είκονομαχίας. (Αυτόθι, σ. 33 41. 65—ί2, 

97-105.) 
» » Τό έτος τής εκλογής του Μ. Αθανασίου. (Πάνταινος, τ. 32, 

σ. 39-42.) 

Παρθενίου διακόνου. Βησσαρίων ό καρδινάλιος. (Πάνταινος, τ. 32, σ. 58—60, 71 

—73, 88-90, 100—103, 201-203.) 

» » Ή εκκλησία καί ή κοινοτική έπανάστασις. (Αυτόθι, σ. 295 

296, 313—315, 329—331, 376—379, 393—395, 409—411.) 

Πάτρα Π. Λ. Ό μέγας διδάσκαλος ώς παιδαγωγός (μελέτη περί του Ίησοΰ Χρί¬ 

στου). Θεσσαλονίκη 1939. Σελ. 46. 

Πετράκι Ε. Λ. Αντίλαλοι από τό θειον δράμα. Άθήναι 1940- Σελ. 181. 

Πετρίδον Α. 'Ο μοναχικός βίος. (Ή Καθημερινή. 14 Όκτ. 1940.) 

Ράλλη Κ. Μ. Περί τής των αγίων άνακηρύξεως. ('Εκατόνταετηρίς Πανεπιστημίου, 

σ. 305-316.) 

Ρονσσον Β. Ήρωες τοΰ χριστιανισμού. Άθήναι 1940. Σελ. 263. 

Σταϋ-οπονλου Ε. Ό Χριστός καί ή νεότης. Κόρινθος 1940. Σελ. 22. 

Σταματάκη Πλ. Εκκλησιαστική ή βυζαντινή ίιμνογραφία καί αναλυτική ερμηνεία 

τοΰ ακαθίστου ΰμνου. Έκδ. Β’. Άθήναι 1940. Σελ. .200. 

Στεφανίδου Β. Ίστορικαί διορθώσεις εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν του Σω- 

κράτους. (Επιστημονική Έπειηρίς Θεολογικής Σχολής Πανε¬ 

πιστημίου Αθηνών 1938—1939, σ. 30 4<.) 

Σωφρονίου, πρ. Λεοντοπόλεως. Ταμεΐον εκκλησιαστικής ποιησεως. ( Εκκλησιαστι¬ 

κός Φάρος, τ. 38, σ. 401—415’ τ. 39, σ. 121 128, 132 149.) 

» » Νικόδημος ό Αγιορείτης. (Μακεδονικά, τ. 1, σ. 38—57.) 

Τζατζάνη Γ. Α. 'Ο χριστιανισμός καί τά μεγάλα προβλήματα τής ζωής. Αθήναι 

•1940. Σελ. 110. 

Τρεμπέλα Π. Ίησοΰς ό από Ναζαρέτ. Άθήναι 1940. Σελ. 488 + ια'. 

» » Έκθεσις περί των κατά την συνάντησιν τής έζ Αγγλικανών 

Θεολόγων επιτροπής μετά τής θεολογικής σχολής τοΰ Πανεπι¬ 

στημίου Αθηνών διαμειφθέντων. (Εκκλησία, τ. 18, σ. 196— 

198.) 

Τσάρα Γιάννη. Νικολάου Πατριάρχου ομιλία εις τήν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης. 

(Μακεδονικά, τ. 1, σ. 236 — 246.) 

Φιλιππίδου Συνεσίον. Μητροπ. Θηβών καί Λεβαδείας. Χριστιανικόν υπερπέραν 

ήτοι ή Χριστιανική διδασκαλία περί τής μελλούσης ζωής. Άθή¬ 

ναι 1940. Σελ. 82. 

Φυτράκη Άνδρ. Ή άναγκαιότης τής πειθαρχίας καί τής ένότητος έν ταΐς έκκλη- 

σίαις κατά Ιγνάτιον τον Θεοφόρον. (Ό Ποιμήν, έτ. 8, σ. 87 

—90.) 

» » Τό μαρτύρων των έν Λουγδούνω μαρτυρούν. (Αυτόθι, έ'τ. 8, σ. 

158-162.) 

ΐ Χσ-ραλαμπάκη Κ., επισκόπου ’Ολυμπον. Ό Ήρακλείας Φιλάρετος Βαφείδης 

καί αί έκκλησιαστικαί μεταρρυθμίσεις. (Μακεδονικόν Ήμερο- 

λόγων, τ. 16, σ. 289-293.) 

Τ Ε X Ν Η 

Γιαννίδη Ε. Ή βυζαντινή μουσική καί ή εναρμόνισή της. Δεύτερη έκδοση. Άθή¬ 

ναι 1940. Σελ. 63. 

Ζιώγα Η Ή λαϊκή τέχνη στην Κέρκυρα. (Ή Καθημερινή, 24 Ιουνίου 1940.) 

Ιεζεκιήλ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδος. Ό παλαιόσ των ήμερων, ’Εν Άθήναΐς 1940. 

Σελ. 31. 

Κ. 1.1. Ό σταυρός τοΰ Ηρακλείου. (Εκκλησία, τ. 18, σ. 119—120, 127—128.) 

Κοκκίνον Δ Αΐ νεοελληνικά! καλαί τέχναι, (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής πνευ. 

ματικής επικοινωνίας, τ. 4, σ. 547—554, 643—652.) 

Κόντογλου Φ. «Ρανάτωσαν γλυκασμόν τά όρη» (τά άνθη τής βυζαντινής τέχνης). 

• (Πειραϊκά Γράμματα, τ. 2, σ. 67—69.) 

Κοριατοπονλον Δ. Σ. Καταγραφή εικόνων καί κειμηλίων των ναών Ζακύνθου. (Αί 

Μοΰσαι, τ. 48, άρ. 977, σ. 4 καί 5, άρ. 978, σ. 5—7, άρ. 979, σ. 

6—7, άρ. 980, σ. 7 — 9.) ? 

Κουκούλα Λ. Λυκούργος Κογεβίνας. (Νέα Εστία, τ. 28, σ. 1155.) 

Κριτσωτάκη I. Ή έπίδρασις τής γεννήσεως τοΰ Χρίστου εις τήν αγιογραφίαν. (Δρή- 

ρος, τ. 3, σ. 829—832.) 

Κωνσταντινίδον Α. Γ. Τά έν τφ Πηλίω ’Όρει παλαιά καί σύγχρονα χριστιανικά 

μνημεία. (Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 38, σ. 433—464. τ. 39, σ. 

88—120, 235—251.) 

Αογαριαστάκη Κ. Ή γέννησις τοΰ Χρίστου καί ή τέχνη. (Δρήοος, τ. 3, σ. 811 — 

812.) 

Μακρή Κ. Α. Ό ζωγράφος Θεόφιλος στο Πήλιο. Βόλος 1939. Σελ. 47. 

Μαρίνου Π. Γερ. Πλακωτός καί Ν. Δοζαράς. (Ελληνικά 11 σ. 293—298.) 

Μαρκοπούλου Γ. Ή λαϊκή αρχιτεκτονική. (Έπιθεώρησις έλληνοϊταλικής πνευμα¬ 

τικής επικοινωνίας, τ. 4, σ. 573—575.) 

Μπίρη Κ. Η. Αί. έκκλησίαι των παλαιών Άθηνοίν. Άθήναι 1940. Σελ. 54. 

» » Τό παλιό αθηναϊκό σπίτι. (Νέα Εστία, τ. 27, σ. 275—281.) 

* * Κλασικισμός καί ρωμαντισμός στήν αρχιτεκτονική τής Αθήνας. 

(Αυτόθι, σ. 676 — 679.) 

» » Αί άνασκαφαί των Αθηνών. (Αυτόθι, σ. 765—766.) 

Νάκη Ν. "Ενας λαϊκός καλλιτέχνης—Σωτ. Σπαθάρης. (Νεοελληνικά Γράμματα, 

άρ. 182.) 

Ξνγγοπονλου Ανδρ. Ή Παλαιοχριστιανική βασιλική τοΰ Βοσκοχωρίου, (Μακεδο¬ 

νικά, τ. 3, σ. 8—23.) 

» Ό μέγας Αλέξανδρος εις τήν βυζαντινήν τέχνην. (Μακεδονικόν 
Ήμερολόγιον, σ. 37—40.) 

Όρλάνδου Α. Κ. Ή αγία Τριάς τοΰ Κριεζώτη. (Άρχεΐον των Βυζαντινών μνη¬ 

μείων τής Ελλάδος τ. 5, σ. 1—16.) 

» *· Ή επισκοπή τοΰ Δαμαλά. (Αυτόθι, σ, 17—33.) 
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στημονίκην κοινωνίαν διακεκριμένου εργάτου, τοϋ όποιου αναμφιβόλους 
επί πολύ θά έπιζήση τό επιστημονικόν έργον. 

Τρίτος κατά σειράν άπήλθεν εις την αιωνιότητα ο παλαιός ήμών 
εταίρος καί συνεργάτης της ήμετέρας Έπετηρίδος Αρχιμανδρίτης Χρι- 

στοφόρος Κτένας. Ό αοίδιμος, έκ νεαρά; ηλικίας αφιερωθείς εις την 
υπηρεσίαν τής εκκλησίας, γενόμενος μοναχός, μετά την συμπλήρωσιν των 
θεολογικών σπουδών του εν τε τή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης καί τοϋ 
Πανεπιστημίου Αθηνών, διέτριψεν επανειλημμένα); έν άγίω ’Όρει, όπου 
καί ή μονή τής μετανοίας του, καί ένθα επί διετίαν διηΰθυνε την Άθω- 

νιάδα Σχολήν. Ού μόνον δ* ώς διδάσκαλος προσέφερεν ό παν. Κτένας τάς 
υπηρεσίας του εις την 'Αγιορειτικήν αδελφό τιμά, αλλά καί σθεναρώς τά 
δίκαια αυτής ύπεστηριξε διά διαφόρων υπομνημάτων καί μάλιστα κατά 
τό εγερθέν ζήτημα τής διεθνοποιήσεως τοϋ αγίου ’Όρους. Κλίσιν δ’ εχων 
καί προς τάς ίστορικίς σπουδάς, κατά τον χρόνον τής έν άγίω ’Όρει 
παραμονής του έμελέτησε καί άλλα Αρχεία καί μάλιστα τά τής μονής 
Δοχειαρίου, περί ής καί επανειλημμένο); έγραψεν. 

Ό Χριστόφορος Κτένας ούχί μόνον έν άγίφ ’Όρει έδρασεν έθνικώς, 

άλλα καί εις διάφορος Ελληνικά; κοινότητος α>ς διδάσκαλος καί προϊστά¬ 

μενος τής εκκλησίας αυτών, ίδίφ δ’ έν Ρουμανία, ένθα επί μακρόν ύπη- 

ρέτησεν έν Γαλαζίω, Κωνστάντση καί Βρασοβφ, ή ιστορία τής Ελληνι¬ 

κής εκκλησίας καί κοινότητος τής οποίας τον άπησχόλησε κατά τά τέλη 
τοϋ βίου του. 

Τά δημοσιευθέντα έργα τοϋ αειμνήστου άνδρός, όστις ΰπήρξεν εις 
των λογιωτέριον αγιορειτών, είναι ή θεολογικά, ώς λ. χ. τό περί μυστη¬ 

ρίου τής μετάνοιας καί έξομ,ολογήσεως καί ό λόγος αύτοϋ εις τά πάνσε¬ 

πτα πάθη τοϋ Σωτήρος ή ιστορικά ώς τά έξης 1) Ή έν άγίω ’Όρει ’Άθφ 
ιερά βασιλική, πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή μονή τού Δοχειαρίου καί 
αί προς τον δοϋλυν έθνος ύπηρεσίαι αυτής 2) Χρυσόβουλλοι λόγοι τής έν 
’Άθφ ίεράς βασιλική;, πατριαρχικής καί Σταυροπηγιακής μονής τοϋ Δο- 

χειαρίου δ) Σιγιλλκόδη καί άλλα πατριαρχικά έγγραφα τής έν ’Άθφ ίε¬ 

ράς βασιλικής, πατριαρχικής καί Σταυροπηγιακής μονής τοϋ Δοχειαρίου 
41 Τά κειμηλιαρχεΐα τής έν ’Άθφ ίεράς βασιλικής, πατριαρχικής καί 
Σταυροπηγιακής μονής τοϋ Δοχειαρίου 5) Τά γράμματα έν αγίορ ’Όρει 
καί ή μεγάλη του Χρίστου εκκλησία 6) Ή σύγχρονος Άθωνιάς Σχολή 
καί ο! έν αυτή διδάξαντες μέχρι τοϋ 1910, 7) 'ίστορία τοϋ αγίου ’Όρους. 

Ό αθάνατος τοϋ Χριστοφόρου Κτένα στερεί την ίεράν κινότητα τοϋ 
αγίου ’Όρους ενός των σημαντικωτέρων αδελφών αυτής, τό έθνος ενός 
εμπνευσμένου διδασκάλου αί την επιστήμην ότρηροϋ θεράποντος Οί έν 
επιστήμη εταίροι αύτοϋ καί αί κοινότητες εις τάς οποίας μετ’ ένθεου ζή- 
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λου επί μακράν σειράν ετών υπηρέτησε μετά συγκινήσεως θ’ όναμιμνή- 

σκωνται τοϋ εθνικού άνδρός. 

Μετά τούς ανωτέρω εταίρους ημών, έθρηνήσαμεν την απώλειαν 
τοϋ παλαιού τακτικού ήμών μέλους, τοϋ Πρύτανεως τής Ανώτατης Ε¬ 

μπορικής Σχολής Σόλωνος Συρμοπούλου. Μ* δλον δτι. ό μεταστάς περί 
άλλους επιστημονικούς κλάδους ήσχολεΐτο, οϋς καί προήγε διά των επι¬ 

στημονικών του διατριβών, εξαιρετικόν έν τούτοι; έπεδείκνυεν ενδιαφέ¬ 

ρον καί διά τάς Βυζαντινά; σπουδάς μετά ζήλου παρακολουθών καί 
ηθικώς ένισχύων τό έργον τής ήμετέρας Εταιρείας. 

Ούδ’ ύπήρξεν όλιγωτέρα ή λύπη ήμών επί τή άπωλείρι έξ ϊσου προσ¬ 

φιλών καί παλαιών μελών, τού στρατηγού Ίωάννου Δέδε ώς καί τοϋ ’Α¬ 

ριστείου Σιφναίου καί τής Νέλλης Σκούταρη, οί'τινες, πιστοί συνεργάται, 

πάντοτε λόγφ καί έργφ ένίσχυσαν τάς προσπαθείας τοϋ Δ. ήμών Συμ¬ 

βουλίου υπέρ προαγιογής τοϋ έργου τής Εταιρείας. 

Πάντων των κατά τό έτος 1940 έκλιπόντων εταίρων ήμών ή μνήμη 
θά μείνη παρ’ ήμίν άγήρως. 

Γενομένης, κατά τό καταστατικόν, γενικής' συνελεύσεως επ’ άρχαιρε- 

σίαις τή θΐ) Μαρτίου 1940, έπανεξελέγησαν ώς μέλη τοϋ Δ. Συμβουλίου 
οί τέως Σύμβουλοι, εις τούτους δέ προσετέθησαν ό)ς άναπληρωτικοί καί 
τέσσερα νέα επίλεκτα μέλη, οί κύριοι Σπυρίδων Τρικούπης, Γεοόργιος 
Μανσόλας, Νικόστρατος Καλομενόπουλλος καί Παλαιολόγος Σκαμπαβίας, 

πάντες ιδιαίτερον έπιδείξαντες ενδιαφέρον υπέρ τής προαγωγής τοϋ σκο¬ 

πού τής Εταιρείας ήμών. 

Ώς γνωστόν, εις των κυρίων σκοπών τής Εταιρείας ήμών είναι ή 
προαγωγή των Βυζαντινών σπουδών διά τής δημοσιεύσεως τής Έπετηρί¬ 

δος τής Εταιρείας. Ό σκοπός ούτος, παρά τάς έκ τού πολέμου δυσκο¬ 

λίας, δεν παρημελήθη. Κατωρθιυθη λοιπόν νά δημοσιευθή μετά μικρών 
τινων περικοπών ό μετά χεΐρας τόμος, ούτινος τό περιεχόμενον ουδόλως 
υστερεί τού των προηγουμένων. 

Έκπληροϋντες την θέλησιν τοϋ άλλοτε συμβούλου τής ήμετέρας Ε¬ 

ταιρείας αοιδίμου Άλφρέδου Τσακίρη καταλιπόντος σχετικόν κληροδότη¬ 

μα, προεκηρυξαμεν διά των Αθηναϊκών εφημερίδων διαγωνισμόν προς 
συγγραφήν πρωτοτύπου ιστορικής μελέτης άναφερομένης εις τήν ά'λωσιν 
ή τούς περί αυτήν χρόνους, όρίσαντες το τέλος τοϋ Απριλίου 1941 ώς τό 
τελευταίον δριον τής υποβολής των χειρογράφων. Τό δριον τούτο τό Δ. 

Συμβούλιον σκόπιμον έκρινε νά παρατείνη, ΐνα δυνηθώσιν οϋτω νά με- 

τάσχωσι τού διαγωνισμού καί λόγιοι άδυνατοϋντες επί τού παρόντος, λό¬ 

γω τής έπιστρατεύσεως. 

Τό Ηράκλειον της Κρήτης τιμών τήν μνήμην δύο εκλεκτών αύτοϋ 
τέκνων, των αρχαιολόγων Ίοισήφ Χατζιδάκι καί Στεφάνου Ξανθουδίδου, 
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άπεφάσισε να στήση τάς προτομάς αυτών, ή δ’ επί τοΰ εορτασμού επι¬ 

τροπή προσεκάλεσε καί την ήμετέραν Εταιρείαν νά μετάσχη «υτοϋ, άφ' 

οΰ μάλιστα ό αοίδιμος Ξανθουδίδης υπήρξε καί συνεργάτης τής Έπετηρί- 

δος ημών διαφόρους καί έν αυτή καί λίαν άξιολόγους δημοσιεύσας μελετάς 
εις τά Βυζαντινά πράγματα άναφερομένας. Ή Εταιρεία, προθΰμως άπο- 

δεχθεΐσα την τιμητικήν πρόσκλησιν, άνέθηκεν εις τον διευθυντήν του 

Μουσείου Ηρακλείου κύριον Νικόλαον Πλάτωνα νά τήν αντιπροσώπευση 

κατά τήν σεμνήν τελετήν καί νά εϊπη τά δέοντα. 

Ή Εταιρεία, επιδιώκουσα τήν εφαρμογήν τοΰ εκλαϊκευτικού της 
προγράμματος, έκαμε καί κατά τό έτος τοΰτο σειράν διαλέξεων εϊς ποικί¬ 

λα κεφάλαια τής ιστορίας, τής τέχνης καί τοΰ πολιτισμού των Βυζαντι¬ 

νών αναγόμενα; καί δή τάς έξης : 

]} ό κ. Λ". Καλογερόπονλος, ώμίλησε περί των Βυζαντινών μνημείων 

τοΰ Σαρωνικού καί ϊδίρ τής Γίαλαιοχώρας Αίγίνης. 

2) 6 κ. Φ. Κονκονλές, περί τών ηθών καί εθίμων των Κρητών επί 

Βενετοκρατίας. 

ο) ή κυρία Βενετία Κώττα, περί λαϊκών θεμάτων εις τήν Βυζαντι¬ 

νήν ζωγραφικήν. 

4) ό Πανοσ. * Εμμανουήλ Καοπάϋιος, περί τοΰ θρησκευτικού πνεύ¬ 

ματος έν τή δημώδει ποιήσει. 

δ) ό κ. Εμμανουήλ Πεζόπονλος, περί εμμέτρων χρησμών εις τους 

Βυζαντινούς χρόνους. 

(>) ή κυρία Αιμιλία Σάρον, περί τών Γενοατών έν τφ τελευταίφ 

άγώνι τοΰ Βυζαντίου. 
7) ό κ. 7. Παπαδόπονλος, περί τοΰ αγίου όρους, τής ιστορίας αΰτοΰ 

καί τών εθίμων τών μοναχών. 

8) ό κ. Νικόστρατος Καλομενόπονλος, περί προλήψεων καί δεισιδαι¬ 

μονιών παρά Βυζαντινοί;. 
9) ή κυρία Ευφροσύνη Λόντον-Λημητρακοτιονλον, περί "Αννης τής 

Δαλασσηνής. 

10) ή κυρία Νίκη Πέρδικα, περί Νομοκανόνων καί Νεοελληνικών 

εθίμων. 

11) ό κ. Κ. Παπαδημητρίον, περί τής ένότητος τής φυλής έν τή μου¬ 

σική καί 
12) ό κ Λ7 Λανίτης περί τοΰ τί άπέμεινεν έν Κύπριο μετά τήν Φραγ¬ 

κοκρατίαν. 

Έκδρομαί, ένεκα τών περιστάσεων, εγένοντο μόνον δύο, μία εις τήν 
έν Σαλαμινι μονήν τής Φανερωμένης, περί τής, ιστορίας καί τής τέχνης 

τής οποίας ώμίλησεν ό εταίρος κ. Ν. Καλογερόπουλος καί έτέρα εις Κρή¬ 

την, ένθα μέ κέντρον τό Ηράκλειον οι εκδρομείς υπό τήν οδηγίαν 
τών κ. Ν. Πλάτωνος καί Άνδρ. Ξυγγοπούλου έπεσκέφθησαν, πλήν τής 
Γόρτυνος, τών περί τό Σκλαβεροχώριον Βυζαντινών ναών καί τών Βενε¬ 

τικών μνημείων τοΰ Ηρακλείου καί τό περιβόητον μουσεΐον τής πόλεως 
ταύτης ως καί τάς αρχαιότητας τοΰ Κνωσού καί Φαιστού. Αί εντυπώσεις 
τών έκδραμόντων μελών κατά τήν τελευταίαν ταύτην εκδρομήν υπήρξαν 
πλούσιαι, μέγισται δέ καί εγκάρδιοι αί περιποιήσεις, άς έπεδαψίλευσαν εϊς 
αυτά η δημοτική αρχή τού Ηρακλείου, ό επιστημονικός αυτής κόσμος, οί 
εκκλησιαστικοί άρχοντες καί ή κοινωνία δέ καθ’ όλου, εις ήν, ώς μικρόν 
αντάλλαγμα, τρία τής Εταιρείας μέλη, ό κύριος Φαίδων Κουκούλες καί 

<α γ-νρίαι ’ Αθήνα Ταρσούλη καί Νίκη Πέρδικα έκαμον άνά μίαν διάλεξιν* 

αί τελευταΐαι μάλιστα καί έδημοσίευσαν εκτενώς διά τού τύπου τάς εκ 
τής αλησμόνητου εκδρομής εντυπώσεις των. 

Επί τή ευκαιρία αυτή ή Εταιρεία καθήκον της θεωρεί νά έκφρα¬ 

ση καί από τού χώρου τούτου τάς θερμάς αυτής ευχαριστίας προς τον 
τότε δήμαρχον Ηρακλείου κ. Μηνάν Γεωργιάδην, προς τον Σεβασμιώτα- 

τον Μητροπολίτην Κρήτης κύριον Τιμόθεον, προς τον Θεο^φιλέστατον 
επίσκοπον Αρκαδίας κύριον Βασίλειον, προς τό προεδρεΐον καί τά μέλη 
της Λέσχης επιστημόνων Ηρακλείου, προς τον προϊστάμενον τής Τουρι¬ 

στικής υπηρεσίας Ηράκλειου κ. Γ. Βοΐλαν, προς τον μεταφραστήν τού 
I ουρκικού Αρχείου κ. Σταυρινιδην, ά)ς καί προς τό κοινοτικόν Συμβού- 

λιον Αρχανών διά τας πολλαπλά; περιποιήσεις των προς τούς εταίρους 
ημών κατά τήν άλησμόνητον ταύτην εκδρομήν των, πρός δέ τον διευθυν¬ 

τήν τού Αρχαιολογικού Μουσείου "Ηρακλείου κ Νικόλαον Πλάτωνα καί 
διά τήν λαμπράν καί λίαν διδακτικήν ερμηνείαν τών αρχαιοτήτων τού 
τε μουσείου καί τής Κνωσού. 

Καί επειδή περί εκδρομών ό λόγος, λέγομεν ότι τό Δ. Συμβούλιον 
ενέργησε παρα τφ Σφ Υφυπουργείο^ Τύπου καί Τουρισμού, ΐνα τούτο 
όιευκολυνη ταύτας όρίζον εκαστοτε διά τούς εκδρομείς ημών εκπτώσεις, 

οίας καί διά τά εκδρομικά σωματεία, εύχαριστούμεν δέ τον κ. Υφυπουρ¬ 

γόν εύαρεστηθεντα νά ύποσχεθή τήν ευμενή του ύποστήριξιν. 

Ή Εταιρεία ημών επιθυμούσα νά ύποβοηθήση τήν αγαθήν προσ¬ 

πάθειαν τού Δημάρχου Πειραιώς καί μέλους τής Εταιρείας ημών κ. Μι¬ 

χαήλ Μανούσκου περί έπεκτάσεως τών Βυζαντινών διαλέξεων καί εις τον 
Πειραιά, προθΰμως υπεσχεθη τηλ' έαυτής συμβολήν διά τών μελών της 
εις τήν ήν προύτίθετο ούτος νά κόμη έν ΙΙειραιεΐ μεγάλην σειράν δια¬ 

λέξεων. Ό έκραγείς όμως έν τφ μεταξύ πόλεμος εματαίωσε τό σχέδιον 
τοΰτο ώς άλλωστε καί τήν έφετεινήν σειράν τών ίδικών μας διαλέξεων. 

Ως και κατά τά προηγούμενα έτη, ούτω καί εφέτος έτελέσθη τό επί 
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τη άλώσει μνημόσυνον τής Εταιρείας κατά την 29ην Μαΐου Ιν τή παρά 
τά Μέγαρα ιερά μονή τοΰ οσίου "Ιεροθέου, ένθα οί εταίροι ήμών θερ- 

μάς προς τον "Υψιστον άνέπεμψαν δεήσεις υπέρ τής ψυχής Κωνσταν¬ 

τίνου του Πσλαιολόγου καί των μετ’ αυτοϋ συναγιονισαμένων και πε- 

σόντων. 

Αί άνταλλαγαί τοΰ περιοδικού ημών μέ τά ξένα περιοδικά έξηκο- 

λοΰθησαν καί κατά τό 1940, έλάχισται όμως υπήρξαν αί προσφορά! βι¬ 

βλία) ν εις την ήμετέραν βιβλιοθήκην κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα. 

'Η βιβλιοθήκη Μυστακίδου, την οποίαν έπεσκέφθησαν καί έχρησι- 

μοποίησαν έν τφ μεταξύ αρκετοί λόγιοι, έπλουτίσθη διά προσφοράς καί 
άλλων τινών βιβλίων παρά τοΰ υίοΰ τοΰ αοιδίμου άνδρός κυρίου Αθα¬ 

νασίου Μυστακίδου. 

'Ο αριθμός τών νέων τακτικών μελών κατά τό διαρρεΰσαν έτος, εν 
συγκρίσει προς τον τών προηγουμένων ετών υπήρξε, δυστυχώς, μικρός, 

μετά ιδιαιτέρας δέ χαράς ή Εταιρεία κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα 
κατέταξεν εις τά επίτιμα μέλη της τον γνωστόν Βυζαντινολόγον, πατέρα 

νΐϊ&Κεη Εαηΐ'εηί:. 
Τό Δ. Συμβούλων τής Εταιρείας συντόνους καταβαλόν προσπάθειας 

πρύς προαγωγήν τών οικονομικών τής Εταιρείας κατώρθωσε νά επιτυχή 
την ψήφισιν γενναίων υπέρ αυτής ενισχύσεων υπό τε τοΰ Σ(,υ "Υπουρ¬ 

γείου τής Διοικήσεως Πρωτευουσης καί τοΰ Δήμου ΙΙειραιώς, αϊτινες 
δμως, δυστυχώς, ένεκα τής παρεμπεσούσης κηρύξεως τοΰ Έλληνοϊταλικοΰ 
πολέμου, δεν έγένετο δυνατόν, τουλάχιστον μέχρι σήμερον, ν’ άναλη- 

φθώσιν. 

Ό πόλεμος επίσης ύπήρξεν αφορμή, Γνα μή ένεργηθώσι κανονικώς 
καί εις ήν κατά τά προηγούμενα έ'τη έκτασιν, αί σύνδρομα! τών μελών, 

ών πολλά έστρατεύθησαν. 

Κατά τάλλα αί υπόλοιποι εισπράξεις ένηργήθησαν κανονικώς, τά 
δέ λογιστικά τής Εταιρείας βιβλία, ως θά δηλώση καί ή εξελεγκτική επι¬ 

τροπή, εις την διάθεσιν τή; οποίας έτέθησαν άπαντα τά βιβλία, δικαιολο- 

γητικά καί λοιπά έγγραφα, έτηρήθησαν έν άπολύτφ τάξει, χάρις εις τον 
ταμίαν ημών κ Βασίλειον Λαμπίκην καί την άξιέπαινον προσπάθειαν τοΰ 

κ, Θεοδά>ρου Γαλάνη. 

Κατά ταΰτα αί ταμειακαί εισπράξεις κατά το λήξαν έ'τος 1940 άν- 

ήλθον έν συνόλφ εις δραχμάς 117.«08, τό δέ σύνολον τών πληρωμών 

συνεποσώθη εις δραχμάς 141.358. 

Τά έσοδα τής "Εταιρείας έκ συνδρομών μελών, δωρεών, πωλήσεως 
τόμων Επετηρίδων κλπ. έφθασαν εις τό σύνολον δραχμ. 102-928.30, τά 
δέ γενικά έξοδα τής διαχειρίσεως εις δραχμ. 54.459.50. 

Έγένοντο αί σχετικά! αποσβέσεις καί παρέμεινεν υπόλοιπον τής με- 
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ρίδος «Κέρδη καί Ζημίαι» κατά την 31 Δεκεμβρίου 1940 Δρ. 142.081, 
δπερ μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν. 

Τά ρευστά διαθέσιμα τής "Εταιρείας μας εις μετρητά Ταμείου καί 
εις καταθέσεις μας παρά τή Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος ήσαν κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 1940 Δρ. 177.701. 

Τοσαΰτα, φίλοι εταίροι, τά υπό τοΰ Δ. Συμβουλίου τής Εταιρείας 
ημών κατά τό 1940 πεπραγμένα. Οί καιροί υπήρξαν χαλεποί, ας ελπίσω- 

μεν δμως δτι άμεινον έσσετ’ αύρων, θείρι συνάρσει καί χάρις εις τάς νίκας 
τοΰ ένδοξου ημών στρατού. 

Ό Πρόεδρος 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 
Ό Γραμματεύς 

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑ ΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΣΤ' 28. 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ- 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ- 

169.501 — 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ / ΔΡΑΧ’ 

___1-- 

ΤαμεΐΖ^ ΐ«όλο.πον χαώ τήν Β1]12ΐ/. 8·2“- 

’Ε&νικη Τράπεζα τής Ελλάδος. / 

Λ]σμός Καταθέσεων εις δψιν / 

Υπόλοιπον κατά την 31]12]1940 /. ,0 

Χρεόγραφα. / 
Τά φυλασσόμενα παρά τη Έθν. Τραπεζη της Ελλάδος 1.430.- 

Επετηρίδες. / 
Αξία διαθεσίμων σωμάτω/Επετηρίδων κλπ. Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών/.. 360.000.- 

Λενκώματα. / # 0 _ 
Αξία Λευκωμάτων/τής Εταιρείας. συ.υυυ. 

Σήματα *.Εταιρείας. / _ 
Αξία διαθεσίμων Σημάτων (κονκάρδες). οΜ. 

360.000.—I 

30.000.-1 

"Επιπλα Γραφείμν. 

Βιλλιο&ήχη. ζ' 

Διάφορα Συγγράμματα (ονομαστική αξία) 

'Υλικά διάφορα. 

Τσιγκογραφήματα (ΟΙΐοΕβΒ), πλάκες κλπ. 

350.— 

5.000.— 

50.600.— 

17.000.— 

642.081.— 

ΕΞΟΔΑ (Δούναι) ΑΝΑΛΥΣ1Σ ΜΕΡΙΔΟΣ 

Γενικά έξοδα διαχειρίσεοις. 

Διάφορα έξοδα καθ' δλον τό έτος 1940 . 

Προμή&ειαι: Ποσά πληρωθέντα δΓ εϊσπρακτρα συνδρομών κλπ. 

Αποσβέσεις: Μερική άπόοβεσις επί αξίας τσιγκογραφημάτων κλπ. 

Μερική άπόσβεσις επί αξίας Τόμων Επετηρίδων 

συνυπολογισμένης καί τής αξίας των δωρηθέν- 

των εις διαφόρους . . >. 

Διαφορά επί χρεογράφων Εταιρείας. 

46.119.50.— 

8.340.— / 

2.84ΡΜ 

40.000.- 

610.— 

Υπόλοιπον Λ]σμοϋ Κέρδη καί Ζημίαι εις Νέον . 142.081. 

239.990.50 

ΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΡΙΟΥ 1940 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1940 



ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΙΙΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Οΐ κ. Γ. Στυλιανόπουλος καί Σπ. Βαρδάκις άποτελοΰντες την δυ¬ 

νάμει τής ΰπ’ άριθμ. 25 καί άπό 3ης Μαρτίου 1940 πραξεως τής Γε¬ 

νικής Συνελεΰσεως όρισθεΐσαν εξελεγκτικήν επιτροπήν τής Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών, συνελθόντες τήν 22αν του μηνός Φεβρουάριου 
του έτους 1941 εις τήν επί τής όδοΰ Λεμησοΰ άριθ. 12 οικίαν του 
φ_ Κουκουλέ, άφ’ οΰ προηγουμένως ανεγνωσαμεν πασας τας δια τής 

υπ; άριθμ. 22295 έτους 1939, εγκυκλίου διαταγής τής Νομαρχίας Αττικής 
καί Βοιωτίας παρεχομένας οδηγίας περί απολογισμών σιοματείων,^ προέ- 

βημεν εις τον έλεγχον τής δλης δράσειυς καί διαχειρίσεως τής ώς άνω 
Εταιρείας του ημερολογιακού έτους (1 Ιανουάριου 1940 μέχρι 31 Δεκεμ¬ 

βρίου ίδιου έτους) ώς αΰτη προκύπτει έκ τών βιβλίων, αρχείων, διαχειρι¬ 

στικών στοιχείων καί λοιπών πληροφοριών του Δ. Σ. καί τής υπηρεσίας 
τής Εταιρείας, έξ οΰ ελέγχου όιεπιστώσαμεν τά ώς κάτωθι έκτιθεμένα. 

"Οτι ή δράσις τής Εταιρείας υπήρξε κατά πάντα νόμιμος, οτι αί συν- 

εδρίαι τοΰ Δ. Συμβουλίου εγένοντο κανονικώς, συζητηθέντων έν αΰταϊς 
διαφόρων επιστημονικών ζητημάτων άφορώντων εις τήν προαγωγήν παρ’ 

ήμΧν τών Βυζαντινών Σπουδών καί οτι η Εταιρεία διεψωτισε μέγα μέ¬ 

ρος του Ελληνικού κοινού διά τών εκλαϊκευτικών διαλέξεων καί τής έπι- 

σκέψεως διαφόρων άνά τήν Ελλάδα Βυζαντινών μνημείων. 

'Ως προς τά οικονομικά παρατηροΰμεν τά έξής' οτι πάντα τά βιβλία 
τής Εταιρείας ώς καί τά δικαιολογητικά εισπράξεων καί πληρωμών έτε- 

θησαν εις τήν διάθεσίν μας, εκ δέ τοΰ διενεργηθέντος ελέγχου διεπιστώ- 

θη ή ακριβής τήρησις τών λογιστικών βιβλίων, η πιστή έγγραφή τών τε 
εισπράξεων καί τών πληρωμών καθώς καί τό έγκυρον των σχετικών δι- 

καιολογητικών. Έκ τών διαφόρων έλεγχθεισών εγγραφών τών επισήμων 

βιβλίων προέκυψαν τά ακόλουθα αποτελέσματα. 

Α'. Ταμειακόν μέρος 

Αί διάφοροι εισπράξεις μετά τοΰ έκ δραχμών 31.750 υπολοίπου τής 
προηγουμένης χρήσεως καί άναλήψεως έκ τής Εθνικής Τραπέζης δραχ¬ 

μών 30.000, έκ τών παρ’ αυτή καταθέσεων μας, άνήλθον έν συνόλφ εις 
δραχμ. 149.553, αί δέ παντοΐαι πληρωμαί έκδόσεως Επετηρίδος καί γε- 
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νικών εξόδων, έφθασαν εις τό ολικόν ποσόν τών δραχμών 141.358 μέ 
πλεονάζον υπόλοιπον υπέρ τής Εταιρείας μας διά τό νέον έτος 1941 έκ 
δραχμών 8.200. 

Β'. Περιουσιακόν μέρος. 

Ή περιουσία τής Εταιρείας μας συμπεριλαμβάνουσα τά διαθέσιμα 
σώματα Επετηρίδων, σημάτων, συγγραμμάτων, επίπλων κλπ. καθώς καί 
τών μετρητών καί χρεωγράφων παρά τή Εθνική Τραπέζη έκ δραχμών 
170.931 καί τοΰ έν τώ ταμείω μας προμνησθέντος υπολοίπου έκ δραχμ. 

8.200, έξικνεΐται εις τό ολικόν ποσόν τών δραχμών 642.081, έξ ών δραχ- 

μαί 500.000 παρέμειναν ως σχηματισθέν κεφάλαιον μέχρι τής 31/12/1940 

καί δραχμαί 142.081 άφέθησαν διά πιστωτικόν υπόλοιπον τής επομένης 
χρήσεως έτους 1941 Ιΐροτείνομεν οθεν τήν εγκρισιν τοΰ μέ τά άνωτέρω 
αποτελέσματα συνταχθέντος Γενικού Ισολογισμού τής Εταιρείας ημών 
τοΰ λήξαντος έτους 1940 καί έξαιτοΰμεθα τήν κατά τον Νόμον απαλλα¬ 

γήν ημών από πάσης εΰθΰνης. 

Έν Άθήναις τή 22« Φεβρουάριου 1941 
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ΚΕδϋΜΕ Όϋ ΥοΕυΜΕ 

Οοιιεσιιΐβ $ Ρίιέάοη. «ΟοαίαηιβΒ }αηβί)Γβ<> άβ$ Βηαηϋη$». ρρ.3-80. 

Ραίδαπϋ δαΐίε α δοπ έίιιάβ «5ιιγ Ιεδ άίδροδίΗοηδ ρΓοίοεοΙαίΓεδ άε 
1 βηίβπ'βπιβηί: δε Ραδίΐεΐδ» ϊηδεί'εε άαηδ 1ε νοίιιηιε ρΓέεέάεηΐ άε Ρ«Ε- 

ρέΙΐΓίδ» Γα. ίΓΑΐϋθ ιοί άεδ οοιιίηηιβδ ΙιιηέβΓεδ άυ ρεαρίε βνζαηίΐη, εη 
56 Ιχαδαηί δΐΐΓ άε$ δοιιτεεδ βγζαηί:ίη65 απίδι ςαε 5πγ Ιβδ εοιιίιπηβδ αηα- 

1ο§ιΐ63 ιιβο^Γβεςαβδ. II άίνίδβ δα ηοίιεε εη ρΙιΐδίειίΓεδ εΡαρΐΙτεδ : Ιεδ 
αο-οηϊδαηίδ ε£ εε ςαϊ δαϊί αρΓέδ ΙεπΓ ίΐη, Ια ρβηζίοΐέ (Ια ίοϊΐείίβ) άιι 
ηιοΓί:, δα ρΓθίίιβ$ί8, (δα ηιίδέ εη εειεηείΐ β£ δοη εχροδΐίΐοη άαπδ Ια 
εΙιαηιβΓε), Ιεδ Ιαπιεπίαϋϊοηδ, Ιεδ ίηηει-αϋΐεδ, δί οη εοηνΓαίϋ οιι ποη 1ε 
ιηοΓί, 1ε 561-νίθθ ίαηεδί'β, Ιεδ Κβιιχ άβ Ρεηίεπ-εηιεηί, Ιεδ ΟΓαίδοπδ £ιι- 

ηέίκβδ εί Ρεηίεπ-εηιεηί:, ΐ6δ οΐ^βϊδ (Ιεροδέδ άαηδ Ιαϊοπι^ε.ίΊα νίοΐαϋϊοη 
άοδ ίοηιΐιεαιιχ, $ι Ι’εηι^αιιπίθηΐΘπΙ; δ6 δαΐδαίϋ οΐιεζ Ιεβ Βγζαηϋπΐδ, Ρεη- 

ίβΓΓβηιβηΙ έΐΆΐί οΒΗσαίοίτε, Ιεδ ίοπιδεδ, Ιεδ ηχοπαπιεπίδ οι ΙειίΓδ οπιε- 

ηιεηΙαΗοη, Ιεβ ρΓθΙιι^έδ οοποει-ηαπί: Εδ ιηοΓίδ. Ιε 5αηςιιε1; οίίεΓί; αρτεδ 
I επίτεΓΓεπιεηί: ε£ Ια οοηδοΐαΐϊοπ, Ιεδ δεΓνίεεδ άε Γεςηίειη, 1ε$ Ηίχαίιΐοπδ 
01: Ιεδ δδεπίίεβδ, Γεχρί'εδδίοη άα άεαίΐ εΐ δα άιίΓεε. 

Τ ο ιηαάα&ί Ν. «Ε£ΐί$β3 βί ΐη$έϋιιέίοη$ άβ ία ωιηηιαηαιιίέ ξηεηιιβ 
άβ Είνοηνηε*. ρρ. 81-127. 

Ε α. Βχδέ δΐΐΓ Ιεδ άοαιηιεηίδ εΐ Ιεδ πιοπΗηΐθΐιΙδ άε εεΗε οοηιηιπ- 

ηαιΕέ αϊηδί ςαε δαι· άε$ άοειιπιεηΐδ άέροδέδ άαηδ άεδ αι-είπνβδ ΐΐαϋεπδ 
εϋ ^Γβεςαεδ, ραιΤε άε Ραείίνίΐέ άεδΟΓεεδάε Είνουπιε αναηΐ: Ια τεδίαιι- 

τα(;ΐοη ΗεΙΙεηίςαε Οεαχ-εί αρΓέδ ανοΐΓ εοηδίηιίΐ α ΕίνοιίΓπε ιιηε ΡεΙΙε 
έ^Ηδε, ΓεηάΪΓεηΙ: εεΗε νίΐΐε ιχπ οεπίττε ηαΐίοπαΐ ίηιροΓϋαηΙ ςιιΐ εοπίπ- 

Ριια δέΓίειίδεηιεπΙ; αα άενείορρεηιεπί άε Ια οαΙίχίΓε εη ρα^δ ^τεεδ αναηΐ; 

1821 εΐ αίάα εοηδίάεΓ^ΙεπιεηΙ: Ια Ιιιίίε άβ Ρίηάερεηάαηοε Π’αιιϋειίΓ 
ίΓαΐϋε άαηδ εεΗε έίιιάε αΓίίεαΙίέΓεπιεπΙ; Ιεδ δυ]εΙδ δίπναηΐδ : εε ςιιί 
ρΓέεέάα Ια οΓέαϋοη άβ Ια εοηιηπιηααϋέ ίιείΐέηίςριε, Ια Ιοηάαΐίοη άβ 
Ρέ§·Ιίδ6 άβ Ια 5ίβ Τπηίΐε, εεΐΐε άε Ια εοηιηιιιηαιιΐέ βΐ άεδ δοπ 1ιδρίί;αΙ( 
Ιεδ Ρταηςαίδ βί: Ια εοηιιηαηαιιΐε, Ρέοοίε βί Ιεδ δοιίΓδίεΓδ άβ Ια οοιιι- 

ηιιιπαιιίε. ΙΡα. ριιΜίβ εη οαίΓε άβδ ίηδοηρίχοηδ οορίέθδ άαηδ Ραηείεη 

εί 1ε ηοηνεαη οίηχείίεΓε άε Ια εοηΐίηιιηαιιίε, άεδ άοεηπιειιίδ ςοηοεί-- 



442 ΪΙέδΐιιηε άτι νοίιπηβ- 
Κ,έδαηιέ άη νοί,ιιιηβ. 443 

ι 

η&ηί: 565 ρπνϋέ§65, ά’αιιίΓεδ εοηεεπιαηί Ιεδ έΐεείίοηδ άεδδ^δ ατεΐιοηίεδ, 

άοειιπιεηίδ εη ίίαΐΐεη ΐ'εΐαίΐΐδ 3. ΡαρρΓοβαίίοη οιι α Ια τένΐρίοη άεδ 8ία- 

ίιι(;5 άε Ια εοηιπιιιιιαιιίέ εί (1ε Ια ίοηάαίίοη άιι εΐπιείΐεΓε ιαίηδί (}ΐιε άα 
άΐοΐϊ ά’εηίεΓΓεπιεηί άεδ £Γεεδ οΓίΙιοάοχεδ εη ροπιρε Γέ|ί§ί6ΐΧ56 ρεη 

άαηί 1ε ]οιιγ. ι 

Αιιάνέ Χγ η £ ο ρ ο ιι I ο 3. «ία ηύηιαίατβ άα εοιηηιεηεεηψηί άν εοάεχ 
$ίηάίϋαΐ5 339». ρρ. 128-137. 

ν 

Ι/’α. ϊέίαίε Γορίηίοπ άε ΚοηάαΡον, ά’αρχ-εδ Ιαςηεΐΐε ρείίε πιίηία- 

ϊατε Γερτεδεηίε ιιη ηιοηαδίεΓε α\7εε δοη εαίΐιοΐΐεοη αιι ππ|ίειι εί άίί- 

ίει-εηίεδ εΐιαρείΐεδ ααίοηΓ, εί ορίηε ριΡ εΐΐε ΓερΓέδεηίε Ρ&ίέηβιΐΓ άα 
βεηια ά’αηε έ§1Ϊ56 ανεε δοη ΐεοηοδίαδε, δα]εί άεΐοππε ραη ΐ’αΓίίδίε ςπΐ 

δε ρεπηίί ά’γ αρηίεΓ ά’ααίΓεδ εΐέηιεηίδ εηίίέι-εηιειίΓ εί^αη^εΓδ αα 

511]6ί. ! 

Ο ιι ηιβηιβ ααίεατ. «Βε /να^ηιεηί ηαΐ ιηαηηαε αα εοανεεείε άα 5αε- 

εορ!ια£6 άε Οεοτοε5 Οαραηάηίε*. ρρ. 156-159. \ 
ϊ 

Όαηδ 1ε νοίαιηε XI άε V «Ερέίΐπδ» Γα. ραάΐία 1ε οοηνεΐείε εί Γ 

ερί^ταπιιιιε ςαί γ ίί£Ίΐταίί δαηδ 1ε εοππηεηεεηιεηί άεδ νοκ \ΐ εί 5 

ροιιι Ια ταΐδοη (^αε 1’εχίΓεηιΐίε §ααε1ιε άε Ια ρΐαηηε πιαικ^ααίΕ Ηεα- 

Γειίδειπεηί εε ίΓα°ηιεηί νίεηί ά’είΐ'ε Γείηοηνε ρεηάαηί Ια άέιιιρίίίΐοπ 
άε Ραηείεηηε δαοπδίϊε άα εοανεηί άε5 νΐαίίαάεδ ά δαίοιιϊραε, φΐί 

ρεπηίί άε ΓείαΜίτ Γερί§ταηιηιε άαπδ δοη ΐπίε^πΐέ. \ 

\ 

Ζοβ 5 Βεοηίάε. *Μίείιαεί Μεηηοάοεο5 ΙΛ$ίατεΗέ$—]έτοηιβ Ιίίατ- 

ε!ιο$>. ρρ. 138-141. \ 
\ 

Ε’α. ρβτΐε άεδ άΐίίεΓεηίεδ Ιοπιιεδ άιι ηοηι άε Ια ίαηπίΐε Είδίαί·^ 

εΐιέδ, άοηί' ίΐ δαίΐ Ιεδ Γερι-έδεηίαηίδ άεριιΐδ Ια ίίη άιι Χν« δίέείε, ρηΐδ\ 
56 άαδαηί εαΓ άεδ Γεηδεϊβηεηιεηΐδ ραίδέδ άαιΐδ Ιεδ Αΐ'είπνεδ άε Ζαηίερ 
11 ραΓίε άε Ια νίε εί άε Γαεϊίνΐϊέ ά’Ηεπηοάοι-ε ΙήδίαΓεΙιεδ εί άε δοη 

ηενεηχ }ει·οηιε. 

Οι 13ίορΗΗοροαΙοΒ Λ. «Ο1)5εεναϋοη3 εήϋραε3 ααχ 3οατεε3 άιι 
άκοϋ όγζαηίϊη». ρρ. 142-148. 

ΙΡα. δοιιίεπαηΐ ςιιε ρΙιΐδΐεαΓεδ δοιίΓοεδ άιι άΓοίΙ άγζαηϋη άοΐνεηΐ; 

είτε Γεεάίϋέεδ ανεε ιιηε ηιέΐΐιοάε ΙίΙΙέι-αίΓε ρΐιΐδ δετΓεε εί άαδέε 5ιιγ 
ιιπε ϋΓαάίΐίοπ ηιαηαδΟΓίΙε ρΐαδ τΐεΐιε, ρΓοροδε άΐίΙεΓεηίεδ εοπ-εείίοπδ 
α άεδ ϋεχίεδ ]αΓΪάίςιιεδ ριιάϋεδ άαιΐδ Ιεδ VI© νοίυπιε άεδ ΑηαΙεάα 
5αεΐήα εί εία53ίεα άε Όοη Ρΐί;ι·α, α Ια «Σύνταγμα κατά στοιχεΐον» άε Μαί- 

ΐΗίειι νΐαδΙαΓίδ, ά 1’ «ΕχαϋιύΙε» ά’ΑΓπιεποροιιΙοδ αυχ Αεία εί άίρίο- 
ιηαία άεδ ΜΐΡΙοδίεΙι εϋ ΜίΡΙετ, απχ Α55Ϊ5ε8 άε ΟΙιγρΓε εί α Ια «5^- 

ηορ3Ϊ3 άβ3 ίοΪ5» άε Μίεΐιεί ΡδεΙΙοδ 

Ο ρ ον ο α η ιοί 18 Ο ο η < ί α ηίι η. « Οο3ΐηα νε3ίίίοεε : έίο§ε ίηέά'ιί άε 
]εαη ΟίΐΓΐ/5θ8ίοηιβ». ρρ. 149 156. 

ΙΡα. ραάΐίε εεϊ έΐο^ε ΐηέάΐί ά’αρί’έδ Ιεδ ηιαηυδεηίδ Ραήείη. Β.Ν. 
§4*. 1454, άε Ια Οΐ'απάε Ρανί'α άιι Μοπί Αίΐιόδ 1968, αίηδί ςιιε άε εεΐυΐ 
άε Ια Βίάΐΐοίΐι. Ναίΐοη. ά’ΑίΙιεηεδ 301, ανεε ςιιείςιιεδ οάδετναΐΐοηδ. 

Ο α τηε ηι ε ααίε αχ. «Βε5 ιηαηιΐ3εήί3 άε Β. Μρ3ίαΜάε'$ Ιέ£αέ3 ανεε 
5α ϋίϋΐίοίίιεςα· 5 ά Ια 3ίε άε Ε>. Βμζ.». ρρ 160 210. 9 

Ρ’α. εΐαδδα εεδ ιηαηιΐδεΓίϋδ άαηδ 500 εηνείορρεδ, άοηί ϋ ριιάΐία 
1ε δοηιηιαΪΓε άεδ 250 ρΓεπιίεΓεδ άαηδ 1ε νοίηηιε ρΓεεεάεπί άε V «Ερε- 

ίίηδ». ί1 ριιάΐΐε αιι]οιΐΓά’1ιιιΐ εεΐιιΐ άεδ αιιϋΓεδ 250 εηνείορρεδ, ςιπ’ εοη- 

ίίεηηεηί άεδ ηοίεδ ναηεεδ. δαι άεδ δα]είδ Ιιϊδίοποιαεδ, ΗίίεΓαίΓεδ, 

§:έο§ταρ1ιϊςιιε5, εεείεδίαδίΐςηεδ είε. 

Ραραζο^Ιοα ΑύεαΙιαηι. «·ΜοΙιατηηιεά II Ιε εοηε/ιιέκαηί ά'αρεες 
ΙΊιι$ίοηεη Τιιεε Αεΐ/ι ραείια Ζαάέ». ρρ. 211-246. 

ΙΡα. ραΓίε άε Ια νίε ά’ΑεϊΡ ραείια, ααίειίΓ ά’ιιηε «ΟΙίΓΟπίεοη άε 
Ια άγηαδίΐε ά’Οδηιαπ», άεδ άΐίίεΓεηίδ ιηαηυδεΓίίδ άε εεί ουνΓα§-ε εί 
ίταάιιίί ςιιείςαεδ ραδδα^εδ εοηεεηιαηί Ια νίε εί Ραείΐνίίέ άε «Μο- 

άαηιηαεά II, εί εευχ ηαί δε ταρροΓίεηί α Ια ρηδβ άε Οοηδίαηίίηορίε εί 
ά’αιιίΓεδ νίΐΐεδ άε ΡεηιρίΓε άγζαπίΐη. 

Ρ αραάοροιιΙθ3 ] ε αη. «Υ-α-ίίί η η 5βεοηάε 3ί-ΟγηΙίε άε ΟοΗνηα)» 
ΡΡ. 247-251. 

Β’αρι-έδ Ιεδ δοαΓεεδ ίηάΪΓβείεδ Β7ζαηίΐηεδ εί 1ε3 ε1ιει-ε5εαι-δ ηιο- 

άεηιεδ, 1 ένεςαε άε ΟοΓίνηα Ογηΐΐε 1ε ίΙιαιιιηαίυ,Γ^ε ίαί ηιαδδαεΓέ 
ραΓ Ιεδ δαΓΓαδίηδ ΙοΓδςιιε εειιχ-εί οεεαρεΓεηί Ια Οι-είε. Ε’α. ρτοιινε 
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ςιΐ6 06 ΟγηΠε δε Οοτίγηα δηϋΐί 1ε τηζτϊγιβ δοηδ Όίοείέίίεη εί Μα- 

χΐιηίΗεη. 1,68 οΙίΓοηίςιυευτδ ροείεηευτδ α Οεηεδΐυδ, ςηΐ εδί Ια δοητεε 
ΡΓ61Ί1Ϊ6Γ6, ΟΠί ίΓαΠδρΟΓίέ ραΓ 6ΓΓ611Γ 06 ί&ΐί λ ΓέρΟφΙβ δεδ ΑΓα1}05, 6Π 

δεηαίυταηί 1ε ίέπιοί§·ηα£ε δε Οεηεδΐυδ. 

Αρο$ίοΙίάε& 0 Μΐ{κίίΙθ3. «Ιε$ ηοητε ά αρραηηεε έ&αηξβη άβ 
ΡΗίΙίρροροϋ». ρρ. 252-230. 

5’οεευρε δε ΠιίδΙοίι-ε εί Ρέίγηιοΐοοίβ <1εδ ςυαίΓε ηοηΐδ δε 
Ρΐιΐΐΐρροροΐίδ 6ΐι Τΐιταοε ςυί οηί \'&ΐτ (Ιο ρΓονεηαηεε είΓαποέτε. Οβ 
βοή! : 1) ΡαΙριιάενα ςυί ρτονϊεηί δε ΡιιΙριι—ΡΙιίΗρρε εί δε Ια ΐεπηί- 

11315011 ΐΐιταεε άβνα=νί11α£β, ςυαηίβΓ, ραΓ εοηδέςυεηί χΐ 5Ϊ§ηίί1ε Φι¬ 

λίππου πόλις. 2) ΡΙοαάίη ου ΡΙονάίη αυΐ αρραταΐί α ρατΗτ δυ Χλ'6 βί- 

έοίε ίυδςυ’ εη 1700 δαηδ δεδ δοευιηεηίδ ΐίαϋεηδ δε Κα^υδε, αΐηδί ςυε 
(Ιαηδ δεδ είίΓοηίςυεδ εί ίίΐηέταίΓεδ δετϋεδ. Εε ποιη εδί ιιηε ίταηδίοΓ- 

ιηαίΐοη δίανε (1ε πλωτίνη (Ρΐόίίηα —Ρΐόίίη Ρΐοοίΐη Ρΐοαίΐη· Ρίου- 

όΐίΐ!_ΡΙονάιη.) 3) ΡαΙραάβηα, ηοπιΐηαίίοη ςυ’οη Γεηεοηίτε εϋεζ δεδ 
οοηιηιεηίαίεηΓδ άε Ρίοΐεηιέε εί δε Ευεϊεη. Ο’βδί υηε ίΓαπδεπρίιοη 
Ιαΐίηε δε Ροαίροηδενα ςυ’οη νοΐί εΐιεζ ΙΊιίδίοπεη £θΐϋ Ιοτηαηδεδ ου 
V ν (δεύα) α είέ ρπδ ρουΓ ν (δένα) ραΓ εττευτ δε Γεδδειηϋΐαηεε, 4) 

ΡΙόνάίν εδί υηε ίΓαηδίοπηαίϊοη αΓδΐίταίΓε δε Ρΐονδίη ροιίΓ ανοΐΓ ΡαίΓ 
δίανε, ορεΓέε Ρατ Ν. Ουετοί, ςυί ΐ^ηοΓαίί Ρυΐρυδενα; οη 1α^ Γεηεοη- 

4γο δαιΐδ δεδ δοευιηεηίδ βυ1§αΓεδ α ρατίΕ δε 1859. Εα ρΓεπιίέιε Ιιαη- 

δίοππαΐίοη ίηί Ρΐονδίοη. 

Μ αΐίέ 3 & ο 5 Α ηίοίηε. «Εε εουνεηί άε 8ί- Οεοε£< 63 €οιιάοαηα$ ά 
ΡήηΚίρο άβ$ΐΙβ8 άβ5 ρήηεβε». ρρ. 281-314. 

Αρτέδ υη Γέδυπιέ δυεείηΐ δε ΠΕδίοίτε αηίέπευτε δε οε εουνεηί, 

Γα. Γαεοηίτε εη δέίαίΐ οεΐΐε α ρατίΕ δυ πιίϋευ δυ XVII© δίέείε δ’ 

αρΓέδ δεδ ϋυΐΐεδ ραίπατεαίεδ εί δ’ααίτεδ δοευιηεηίδ δέροδέδ δαηδ Ιεδ 
ΑΓοίιΐνεδ δυ ΡαίηαΓεαί Οεευηιεηΐςυε, αίηδΐ ςυε δαηδ εεΐΐεδ δη εοη- 

νεηΐ δε Ρανι-α εη Ρέίοροηέδε. ΡουΓ εοηιρΙέΙεΓ δα ηοΐίοε 1’ α. ραίΐε 
δεδ οΐιαρείΐεδ 01 δεδ πίδΟΓίρΐΐοηδ δυ εουνεηί: ζί δΓεδδε Ια Ηδΐε δε δεδ 

Ιιϊ^ουηιεηεδ δερυίδ 1752. 

Κέδΐιπιέ ΰη νοίπιηο. 

Ρβζοροιιΐο3 ΕηιηιαηαβI. «Εαϊίριάε, Μέ8θτηέά£ εί Νοπηοξ». ρρ. 

315-320. 

Ιν’α. ρΓουνε ςυε Πιγηιηε δε Μέδοηιέδε α Νέηιέδίδ α ευ ρουΓ ηιο- 

δέΐε ΕηΓΪρίδε, αηο[υε1 1ε ροείε ειηρΓυηϊα ςυείςυεδ εχρί'εδδϊοιίδ, εί ποη 
ραδ Αηΐΐηιαείιοδ εοηιηιε Καϊ5ε1 αναϊί: ορΐηε. ΕΉγηιηε Ιεΐ ςυ’ΐΐ ηουδ 
εδί ραΓνεηυ α ΓοΓδί'ε δεδ νεί'δ έδταηΐέ. Νοηηοδ δαηδ δεδ Είοηγδία- 

ςυεδ ιηοπίτε ςυ’ίΐ εοηηαίί: εεϋ Ιιγηιηε α εη ]η§εΓ ραΓ Ιεδ ραδδα§εδ 
εοηιηιυηδ. 

Μο8ε!ιοροιιΙο3 Ν ί ε έ ρ Η ο /■ ε. «Ζ,α Οϊ'εεε ά'αργε3 Ενϋα ΤείιέΙέ- 
ύϊ». ρρ. 321-363. 

Ε’α. ρουΓδϋΐναηί: Ια ϋΓαδυεΙίοη δεδ ςηείςηεδ ραδδα^εδ δε Γίΐιηε 
ιαίι-ε δυ νογαο·ευι· Τιιγο Ενϋα Τοίιέΐεϋί, Ιτααυείίοη ρατηε δαηδ Ιεδ 
νοΙαηιεδ ριεοέδεηΐδ δε 1’«ΕρβΙίπ5* εη ρυϋΐΐε δαηδ 1ε ριεδεηί: νοίυ- 

ηιε Ια δυίΐε. Οεΐΐε ραΓϋϊε οοηοεΓηε δαίοηϊςυε. ,¥ 

81 σαΐαε Α ηίοίηβ. «ΕοηίΗύιϊίίοη ά ΙΊιΕϊοίγε άιι εοιινεηί άε 8αα- 
νειιν άε I'ΐίε άβ 8εορέίο$*. ρρ. 364 369. 

Ε’α. ρηϋϋε ανεε δοη δεεαη 1ε δί^ίΐΐίιιηι δυ ραίπαιείιε εεευηιέηί- 

ηαε Ογπΐΐε II δε Ραπ 1636 εοηεεΓηαη! εε εουνεηί: αϊηδί ςηε δεηχ 
δεεαυχ ςυί δοίνεηί: είΓε αίίτπϋυεδ αηχ ραίπαιχίιεδ Οαϋιύεΐ III δε 
1702 εί δορΙίΓοηίοδ II δε 1775. 

Υαη ηορουί03 Ν. «Ρεε1ιεκεΙιβ3 άαιΐ3 νέραεοΜε ά?Ηα£ίαε. Οέ3$ίαηι 
εί ναίΙιργΓευηια». ρρ. 370-383. 

Ε’α. δε Βαδαηϋ δϋΓ 1ε ίαίΐ: ςυε δαηδ 1ε νί1Ια§ε ϋέδδίαηϊ δε Ρέραι*- 

εΐιίε δ’Ηασΐαδ οη νοΐί εη £Γαηδ ηοιηϋΐ'ε δεδ ίΓα^ιηεηΙδ δε ροϋεΓίε, δεδ 
ναδεδ δε δϊνεΐ'δ πιαιΕι-εδ, δεδ ίεδδοιίδ εί δεδ ϋι-ίςηεδ ευίίεδ δουίΐεηΐ 
ςαε εε νίΐΐα^ε οεευρε Ρεηιρίαεεηϊεηί: δε Ια νϋΐε ϋγζαηΐίηε Ρέδδΐαηΐ 
εί ρατίε δε δοη ενεείιε. Ρυίδ ίΐ ραΓίε δεδ ΐΓοίδ ε^ϋδεδ ςυι γ δυϋδίδ- 

ίεηϋ εηεοΓε. εεΐΐε δεδ δί3 ΤϋέοδοΓεδ, δε δι Νίεοΐαδ εί δε Ια Όογπιι- 
ίϊοη, δε ΙευΓδ ίηδεΓίρΙίοπδ εί δε ΙεηΓδ ρεΐηίυτεδ ηιυταίεδ. II ρατίε 
ρΐυδ αηιρίεηιεηί δεδ δεαίρίυτεδ δε Ρέ&Ηδε δε Ια ΕοπηίΙίοη ςηΐ δε- 

ι·αΐί εΐενεε δπτ Γειηρίαεεηιεηί δ’υηε 6α5Ϊ1ίο[υε ραΙεοοΙίΓείίεηηε. Εηίΐη 
ίΐ δτεδδε Ια ϋδίε δεδ δοηΐρίυτεδ ραΙεοεΙίΓέίΐεηηεδ εί ϋγζαηίΐηεδ ίταηδ- 
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44 6 Κέδΐιηιέ (Ια νοίππιβ. 

ροΗέβδ άΆΐΐζ Ιε οο11έ§;ε άΉ&£Ϊ& ϋηηδ 1η δεοοηάε ρατϋίε (3ε εη ηοίίεε 
Τά ρατίε 4ε ΓΙιίδϊοΪΓε 4α νί1Ιο§·ε 4ε ν&ίτΐιγιτευηια, αιφιΐΓ4Ίιηί εη 
πιίηεδ, εί: εη άέοηΐ Ιεδ ε^Ηδεδ 4ε δι Νίοοίαδ βί 4ε Ρηηηγία, έάϊίίεεδ 
4’έροραε όγζίΐηΗηε, τερατεδ ρατ Η δαίΐε. Βεδ ίτεδςαεδ 4ε 8ι Νίεοΐ&δ 
τεηιοηίεεδ ηη ΧΥ[ε δΐέοίε αα ρΐιΐδ Ιατά οεεηρεπί: Γαηίειπ- ρΐιΐδ Ιοη- 

§·ηεηιεηϋ εΐ ϋ εη ραόΐϊε ςαείραεδ εορΐεδ. 

ΒίΜίο^ταρΙιΐε.384 

Κεηδεΐ^ηβηχεηίδ.417 

Α 0 ί 6 5.425 

τ 8^1 0 5. 438 

ΙΙΙΙίΙΙΙΗΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙΙΙΗΜΠΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΗΐ,πιιιΙ,ΗΙΙΠΙΙ,ΗΙΜΙΐηηΐΙΙίΙΙΠΙΠΙΙΙΙ,ΗΠΙΜΠΙΠυΐΙΙΠΙΐηΐΙΗΙΙΗΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 

Εξεδόϋη επιμελεία Φ. Κονχονλέ, Κ. Δυοβοννιώτον και Δ. ΖαχνΌ-ηνοϋ. = 
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